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Звіт  
кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 

про роботу за 2021-2022 навчальний рік 
1. Динаміка контингенту студентів за 2 останні роки 

У 2020-2021 н. р. на кафедрі навчалися  215 студентів, із яких 126 – на першому рівні 
освіти (бакалаврат), 89 – на  другому рівні освіти (магістратура) У 2021-2022 на кафедрі 
навчалися  147 студентів, із яких 99 – на першому рівні освіти (бакалаврат), 48 – на  другому рівні 
освіти (магістратура)  (таблиця 1). Ліцензійний обсяг прийому складає 130 осіб (бакалаврат) та 
95 осіб (магістратура) , на 2022-23 роки введено зміни ліцензійного обсягу 50 ( бакалаврат 35/15, 
ОПП « Банківська справа та фінансовий консалтинг» та 75 осіб ( магістратура 40/35, ОПП 
«Фінансові технології та банківський менеджмент»). Аспіранти за кафедрою не закріплені. 
 

Таблиця 1. Динаміка контингенту студентів кафедри  
2020-2021 н.р. – 2021-2022н.р. 

БАКАЛАВРИ 
бюджет Контракт іноземні студенти  

2020- 
2021 

2021- 
2022 

різниця 2020- 
2021 

2021- 
2022 

різниця 2020- 
2021 

2021- 
2022 

різниця  

29         24 -5 73 48 -21 6 4 -2  денне 
1 1 0 17 22 +5 0 0 0 заочне 

МАГІСТРИ 
бюджет Контракт іноземні студенти  

2020- 
2021 

2021- 
2022 

різниця 2020- 
2021 

2021- 
2022 

різниця 2020- 
2021 

2021- 
2022 

різниця  

30 10 -20 20 11 -9 1 0 -1 денне 
1 0 -1 37 27 -10 0 0 0 заочне 

 
 

Підготовку студентів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у 
2021-2022 н.р. здійснювало 15 викладачів кафедри, у т.ч. 2 професора, доктора економічних наук, 1 
професор – кандидат економічних наук, 1 професор – доктор економічних наук, доцент, 5 доцентів, 
кандидатів економічних наук, 1 доцент кандидат юридичних наук, 5 старших викладача (в т.ч. 4 
кандидата економічних наук та 1 PhD). Кафедру очолює доктор економічних наук, професор.  
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Самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних  працівників 
станом на 01.06.2022 
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Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій 
Самородов Б.В. Директор   +  +   + + +  +  +  +     +  9 
Азаренкова Г.М. Зав. кафедри  +  + +  + + + +   +  +     +  10 
Орєхова К.В. Доцент   +  + +   +   + + + + +      + 10 
Головко О.Г. Доцент   +  + +   +  +  + +  + +    +  10 
Погореленко Н.П. Професор  +  + + +  + +    +  +       8 
Вядрова Н.Г. Доцент  +  + + +       + + +      + 8 
Галич Р.В. Доцент   +  + +      +  +  +       6 
Кочорба В.Ю. Доцент  Відпустка по 

догляду за 
дитиною 
11.2016 - 
08.2019 

+  + +        + + +       6 

Бітнер І.В. Заст.директора  +  + +        +         4 
Вядрова І.М. Заст.директора  +  + +        +  +       5 
Гнип Н.О. Доцент   +   +        +  +       4 
Добровольська І.О  Доцент  Відпустка по 

догляду за 
дитиною 
12.2016 – 
08.2022 

+   + +       +  +       5 

Оніщенко І.О. Ст. викладач    + + +     +  +       +  6 
Волохата В.Є. Ст. викладач  +   +        + + +       5 
Галушко Ю.П. Ст. викладач Відпустка по 

догляду за 
дитиною 
05.2017 – 
08.2021  

+   + +       +         4 

Майборода А.В. Ст.викладач Відпустка по 
догляду за 
дитиною  
12.2016 – 
08.2021 

+  +  +       +         4 

 
Підвищення кваліфікації  
Викладачі та співробітники кафедри відповідно до нормативних вимог для підтримання на 
актуальному рівні професійних знань  підвищували свою кваліфікацію: 
 

Прізвище, імя, по 
батькові НПП 

Місце 
підвищення 
кваліфікації 

Якого виду навчання, Кількість годин Результат (сертифікат, 
свідоцтво тощо) 

Азаренкова Г.М. USAID, МОН 
Украіни, 
Мінестерство 
ціфрової 
трансформації 
Украіни 

 Інноваційне підприємство та управління 
стартапами 50 годин, 1.8 кредита ECTS 
вересень – грудень 2021 р 

 Сертифікат EU-21-
22/1-029 
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Азаренкова Г.М. Міжнародний 
історичний 
біографічний 
інститут 
(Дубай-Нью-
Йорк-Рим-
Єрусалим-
Пекін) 

Участь у міжнародної програмі підвищення 
кваліфікації «Разом із Визначними 
лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, 
Знання, Компетентності і Технології для 
Формування Успішної особистості та 
трансформації оточуючого Світу» 

Отримано сертифікат 
№ 1032 на 180 год 

Орєхова К.В. USAID, 
Програма 
USAID 
«Конкурентосп
роможна 
економіка 
України» 

«Інноваційне підприємство та управління 
стартапами 50 годин, 1.8 кредита ECTS 
вересень – грудень 2021 р 

Сертифікат виданий 

 від 25.01.2022 
EU-21-22/1-031 

 

Орєхова К.В. USAID Курс від Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) на тему: «Як будувати 
бізнес-онлайн», наданий викладачами через 
платформу масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus (сертифікат виданий від 
05.01.2022). URL: 
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/3
d75b6016e754aeb8077af3e5dee056f 

Сертифікат виданий 
 від 05.01.2022 

Орєхова К.В. Prometheus 
Курс Києво-Могилянської школи 
«Підприємництво. Власна справа в 
Україні», наданий викладачами через 
платформу масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus (сертифікат виданий від 
18.05.2022). 
URL:https://courses.prometheus.org.ua:18090/
cert/efcac69a0cbd417494c90cf67d78c223. 

Сертифікат виданий 
 від 18.05.2022 

Кочорба В.Ю. LangSkill 
(United 
Kingdom) 

LangSkill (United Kingdom) Certificate 
acknowledges. That the language exam 
obtained overall grade equals FCE B2 
according to CEFR has been passed. 

Сертифікат 
 № 81T19X235DP07  
від 25.09.2021р 

Вядрова Н.Г. Варна, 
Болгарія, 
University of 
Managment 

Міжнародна програма підвищення 
кваліфікації та міжнародного стажування 
для освітян і науковців у Болгарії у 
Варненському університеті менеджменту 
за темою «Глобальні тренди , інноваційні 
методи та практики вищої освіти» 
(м. Варна, 9 серпня – 17 вересня 2021 р.) 

сертифікат 
№447/17.09.2021р. 

Вядрова Н.Г. LangSkill 
(United 
Kingdom) 

LangSkill (United Kingdom) Certificate 
acknowledges. That the language exam 
obtained overall grade equals FCE B2 
according to CEFR has been passed. 

Сертифікат № 
18L77U805DP08  від 
19.02.2022р. 

Майборода А.В. ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

Проходження курсів підвищення 
кваліфікації «Конструювання дистанційних 
курсів для системи змішаного навчання у 
закладах освіти» - 180 год. з грудня 2021 по  
квітень 2022 року В процесі навчання було 

сертифікат 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/3d75b6016e754aeb8077af3e5dee056f
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/3d75b6016e754aeb8077af3e5dee056f
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/3d75b6016e754aeb8077af3e5dee056f
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/3d75b6016e754aeb8077af3e5dee056f
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/efcac69a0cbd417494c90cf67d78c223
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/efcac69a0cbd417494c90cf67d78c223
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створено дистанційний курс з дисципліни: 
«Антикризовий фінансовий менеджмент» 

Погореленко Н.П. НБУ (м. Київ) «Науково-дослідний семінар НБУ 
«Практичні аспекти формулювання та 
реалізації монетарної політики» (НБУ, м. 
Київ, 23-24 грудня 2021 р.) 

Сертифікат б/н 

Погореленко Н.П. LangSkill 
(United 
Kingdom) 

LangSkill (United Kingdom) Certificate 
acknowledges. That the language exam 
obtained overall grade equals FCE B2 
according to CEFR has been passed. 

Сертифікат  
№ 18L77U899DP08  
від 30.04.2022р. 

Погореленко Н.П. Варна, Болгарія, 
University of 
Managment 

Міжнародна програма підвищення 
кваліфікації та міжнародного стажування 
для освітян і науковців у Болгарії у 
Варненському університеті менеджменту 
за темою «Глобальні тренди , інноваційні 
методи та практики вищої освіти» 
(м. Варна, 9 серпня – 17 вересня 2021 р.) 

сертифікат 
№446/17.09.2021р. 

 
   
 
2 члена кафедри є академіками Академії економічних наук України (Самородов Б.В., 
Азаренкова Г.М.) та академіком Національної академії Вищої школи України (Азаренкова Г.М.) 
4 члена кафедри є членами Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та 
науки СПЕЙСТАЙМ» (Самородов Б.В., Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Оніщенко І.О.) 
 
 
Навантаження 2021-2022  навчальний рік склало: 
 

 План Факт 
Навчальна робота 7290 7290 
Методична робота 8712 8667 
Наукова робота 1568 1619 
Організаційна робота 2086 2086 
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Показники до визначення рейтингу кафедр 
Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій 

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» 
Кількість ставок науково-педагогічних працівників станом на 1 червня 

поточного року: ____12,25_____ 
Кількість ставок наукових працівників станом на 1 червня поточного року: 

____0_____ 
Загальна кількість ставок науково-педагогічних і наукових працівників станом на 1 
червня поточного року: ____12,25_____ 
 

  
Одиниця 

обліку 
Балів за 
одиницю 

Кількість 
балів 

1 2 3 4 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ, НАУКОВІ КАДРИ  
1. Вчені ступені, звання (з урахуванням частин ставок, 
зайнятих працівниками):  
– докторів наук, професорів  
 
– кандидатів наук, доцентів 

 
 
кількість 
ставок 
кількість 
ставок 

 
 
3,5×5 
 
9,5×2 

 
 
17,5 
 
19 

2. Визнання кваліфікації 
вказати прізвища, посади з урахуванням часток 
ставок та характеристики визнання кваліфікації: 
– членство в НАН України, Національній академії 
педагогічних наук України, Національній академії 
аграрних наук України 
– звання “Заслужений діяч науки і техніки”, 
“Заслужений працівник освіти” „Заслужений працівник 
культури”, „Заслужений винахідник” та еквівалентні 
– лауреати Державних премії в галузі науки і техніки 
– заслужені професори, науковці, викладачі 
Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 

 
кількість 
ставок 
 
кількість 
ставок 
 
кількість 
ставок 
 
кількість 
ставок  

 
кількість×5 
 
 
кількість×5 
 
 
кількість×5 
 
 
кількість×5 
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Нагороди і премії протягом поточного навчального 
року за досягнення в методичній і науковій роботі 
(вказати прізвища, назву премії, стипендії) 
– обласного рівня: 
• премії І, ІІ, ІІІ ступенів на конкурсі „Вища школа 
Харківщини – кращі імена”, 
• іменні стипендії облдержадміністрації видатним 
ученим і талановитим молодим ученим 
 
– премії університету: 
• імені В. Н. Каразіна, 1-3 ступенів 
 
• за перемогу в університетському конкурсі навчальної 
та наукової літератури 

 
кількість 
ставок 
 
кількість 
ставок 
 
 
кількість 
ставок 
кількість 
ставок 

 
кількість×2 
 
 
кількість×2 
 
 
 
 
кількість×2 
кількість×1 

 

Залучення кафедрою іноземних викладачів до 
викладання курсу (розділу курсу) у поточному 
навчальному році (вказати прізвище, країну, кількість 
годин) 
Стажування у поточному навчальному році науково-
педагогічних працівників кафедри за кордоном 
тривалістю: 
● менше 3 місяців; 
1. Погореленко Н.П. Міжнародна програма 
підвищення кваліфікації та міжнародного стажування 
для освітян і науковців у Болгарії (м. Варна, 9 серпня – 
17 вересня 2021 р., сертифікат №446/17.09.2021 від 
17.09.2021р.) 
2. Вядрова Н.Г. Міжнародна програма підвищення 
кваліфікації та міжнародного стажування для освітян і 
науковців у Болгарії (м. Варна, 9 серпня – 17 вересня 
2021 р., сертифікат №447/17.09.2021р. 
3. Азаренкова Г.М. Міжнародна програма 
підвищення кваліфікації «Разом із Визначними 
лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, 
Компетентності і Технології для Формування Успішної 
особистості та Трансформації оточуючого Світу» 
сертифікат № 1032 на 180 год. 
● більше 3 місяців; 
 

кількість 
 
 
 
 
 
 
кількість 
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість 

кількість×1
0 
 
 
 
 
 
кількість×5 
 
 
 
 
 
 
 
 
3×5 
 
 
 
кількість×1
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА 
3. Видання навчальної літератури в попередньому 
календарному році: 
– підручник, рекомендований до друку вченою радою 
університету 
– навчальний посібник, рекомендований до друку 
вченою радою університету 
– електронний (дистанційний) навчальний курс, що 
отримав сертифікат Центру електронного навчання 
1. Гнип Н.О. Дистанційний курс з дисципліни 
«Фінанси підприємств» 
Курс: Фінанси підприємств (для 072) (karazin.ua) 
2. Кочорба В.Ю. Дистанційний курс з дисципліни 
«Ризик-менеджмент у банку» Курс: Ризик-менеджмент 
у банку (karazin.ua) 
Додати перелік видань, вказати авторів, підкреслити 
прізвища працівників кафедри, вказати, ким надано 
гриф 

 
 
кількість 
 
кількість 
 
 
кількість 

 
 
кількість×5 
кількість×3 
 
кількість×1
0 
 
 
 
 
 
 
 
2*10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

4. Перемога на університетському конкурсі кафедр на 
краще науково-методичне забезпечення освітнього 
процесу 

Так/ні 2  

5. Присутність кафедри у веб-просторі: 
• власний веб-сайт кафедри з хостінгом в домені 
університету або веб-сторінка на сайті факультету 
(інституту) із встановленими в університеті вимогами 
щодо змістовного наповнення 
http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-bankivskogo-
biznesu-ta-finansovix-texnologij 

  
3 

 
3 

• наявність на сайті робочих програм навчальних 
дисциплін на поточний навчальний рік, прикладів 
екзаменаційних білетів, інформаційних, навчальних і 
методичних матеріалів для студентів (відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу). 
http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-bankivskogo-
biznesu-ta-finansovix-texnologij/ 

 10 10 

  

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3976
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3621
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3621
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НАУКОВА РОБОТА 
6. Виконання наукових досліджень, інноваційна 
діяльність, отримання благодійної допомоги для 
зміцнення матеріально-технічного та методичного 
забезпечення освітнього процесу і наукових 
досліджень: 
 
– при надходженні на рахунок університету за рік 
не менше 40 тис. грн. 
– при надходженні на рахунок університету за рік 
менше 40 тис. грн. 
– фундаментальна або прикладна базова НДР 
Відомості про надходження коштів до 
університету завіряє начальник планово-
фінансового відділу або заступник головного 
бухгалтера 

вказати 
номери тем, 
угод, 
контрактів, 
прізвища 
керівників, 
обсяги 
фінансування 
в минулому 
календарному 
році 

 
 
 
 
 
 
 
кількість×6 
кількість×3 
кількість×1 

 

7. Публікація монографій (надати список, підкреслити прізвища співробітників кафедри) в 
минулому календарному році 
– монографії, опубліковані у видавництвах наукової літератури 
Elsevier, Springer, Wiley, Gordon and Breach Science Publishers, Kluwer, Plenum Press, Pergamon, 
Allerton Press, CRC Press, Begell House, Harwood Academic Publishers, Royal Society, Royal Society 
of Chemistry, Bentham Science Publishers, Blackwell Publishing Ltd та у видавництвах кращих 300 
університетів світу за результатами визначення рейтингів Thomson Reuters і QS 
Бал = 7 × кількість назв; 
– інші монографії, рекомендовані до друку вченою радою:                                    Бал = 3×кількість 
назв 
– розділи монографій, статті у збірниках, частини (глави) книг, опубліковані у провідних 
видавництвах наукової літератури (за наведеним вище списком)                                                   Бал 
= 5 × кількість назв 
 
8. Публікація наукових статей у минулому 
календарному році, винахідницька діяльність* 
(надати список і ксерокопії перших сторінок статей, 
у вихідних даних в яких вказано Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна; 
прізвища студентів підкреслити): 
 
 
– статті у журналах, що мають імпакт-фактор 
та/або реферуються системами SCOPUS або Web 
of Science: 
1. Oriekhova K., Kendiukhov Ol., Zakharkin Ol., 
Solodovnik Ol., Zakharkina L., Murovana T. 
Optimization modeling of engineering enterprises 

 
 
 
 
 
 
Кількість 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Кількість*3 
бали 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Всього 
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financial security improvement. Journal of Applied 
Engineering Science. Journal of Applied Engineering 
Science. Srbija, Beograd, 2021. Vol. 19, br. 4. P. 1065-
1073. URL: 
https://aseestant.ceon.rs/index.php/jaes/article/view/30
842. (SCOPUS) 
 

– статті у фахових виданнях (українських 
журналах та збірниках наукових праць): 
1. Волохата В.Є. Сучасний стан та перспективи 
розвитку банківських інновацій в контексті 
підвищення якості обслуговування клієнтів. 
Науковий журнал «Бізнес-Інформ». 2021. № 4. 
С. 204-209. URL: https://www.business-
inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-
pages-204_209.pdf, 
2. Головко О., Третяк Н., Кирко А. Ефективне 
управління підприємством на засадах фінансового 
контролінгу. Соціальна економіка. 2021. № 62. 
URL: 
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/1
8257. 
3. Golovko O., Omelianenko D. Peculiarities of 
business asset management. Економіка та право = 
Economics and law : наук. журн. / Нац. акад. наук 
України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН 
України, Дон. нац. техн. ун-т. 2021. № 2 (61). URL: 
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/art
icle/view/1042. 
4. Орєхова К. В., Гнип Н. О. Оптимізаційне 
моделювання підвищення фінансової безпеки 
машинобудівних підприємств. Науковий журнал  
«Причорноморські економічні студії». 2021. 
Випуск 65. С. 94-98. 
http://bses.in.ua/journals/2021/65_2021/17.pdf 
(категорія «Б») 
5. Погореленко Н. П., Глущенко О. В. 
Прогнозування: сутність і значення для реалізації 
монетарної політики. Економічна теорія та право. 
2021. № 4 (47). С. 25-52. URL: 
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/01/25-52.pdf. (Index 
Copernicus, фахове видання) 
6. Погореленко Н. П., Коваль В. О. 
Кредитування малого та середнього бізнесу: аналіз 
діючих умов та підходи до підвищення 
ефективності його державної підтримки. Вісник 
Одеського національного університету. Серія: 
Економіка. 2021. № 1. С. 218-233. 
– статті у закордонних журналах та збірниках 
наукових праць: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1*3 
 
Кількість*1 
бал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
Всього 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aseestant.ceon.rs/index.php/jaes/article/view/30842
https://aseestant.ceon.rs/index.php/jaes/article/view/30842
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
http://bses.in.ua/journals/2021/65_2021/17.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/25-52.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/25-52.pdf
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1. Viadrova In., Bitner I., Lyashenko V. Wavelet 
Coherence as a Tool for Assessing the Functioning of 
the Banking System (on the Example of Data From 
Ukraine). International Journal of Academic 
Accounting, Finance & Management Research 
(IJAAFMR). Washington DC, USA. 2021. Vol. 5, Issue 
11 (November). P. 139-145. URL: 
http://www.ijeais.org/ijaafmr/index.php/ijaafmr-5-11-
2021/. 
2. Oriekhova K., Kendiukhov Ol., Zakharkin Ol., 
Solodovnik Ol., Zakharkina L., Murovana T. 
Optimization modeling of engineering enterprises 
financial security improvement. Journal of Applied 
Engineering Science. Journal of Applied Engineering 
Science. Srbija, Beograd, 2021. Vol. 19, br. 4. P. 1065-
1073. URL: 
https://aseestant.ceon.rs/index.php/jaes/article/view/30
842. 
 
– статті зі студентами: 
1. Бітнер І. В., Вязовий С. М. Аналіз стану та 
перспективи розвитку банківських послуг 
українських банків в умовах сучасних економічних 
реалій. Журнал «Регіональна економіка та 
управління». 2021. № 1. С. 14-18. URL: 
http://siee.zp.ua/images/journal/2021/1(31)2021.pdf. 
2. Головко О., Третяк Н., Кирко А. Ефективне 
управління підприємством на засадах фінансового 
контролінгу. Соціальна економіка. 2021. № 62. 
URL: 
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/1
8257. 
3. Golovko O., Omelianenko D. Peculiarities of 
business asset management. Економіка та право = 
Economics and law : наук. журн. / Нац. акад. наук 
України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН 
України, Дон. нац. техн. ун-т. 2021. № 2 (61). URL: 
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/art
icle/view/1042. 
4. Golovko O., Danylchenko I., Pohorelenko A., 
Sytnyk B. Management of the bank's credit activity  as 
a factor ensuring its stability. Збірник наукових праць 
«Фінансово-кредитні системи: Перспективи 
розвитку» (Financial and credit systems: prospects for 
development). 2021. №3. URL: 
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1140/1477
. 
5. Гнип Н. О., Яцина К. Г. Підвищення 
ефективності управління власним капіталом 
підприємства. Збірник наукових праць «Фінансово-
кредитні системи: Перспективи розвитку» 
(Financial and credit systems: prospects for 

 
 
 
 
 
 
 
Кількість 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість 

 
 
 
 
 
6*1 
 
Кількість*1 
бал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1*2 
 
 
 
Кількість*1
,5бали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6 
 
Всього 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Всього 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ijeais.org/ijaafmr/index.php/ijaafmr-5-11-2021/
http://www.ijeais.org/ijaafmr/index.php/ijaafmr-5-11-2021/
https://aseestant.ceon.rs/index.php/jaes/article/view/30842
https://aseestant.ceon.rs/index.php/jaes/article/view/30842
http://siee.zp.ua/images/journal/2021/1(31)2021.pdf
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1140/1477
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1140/1477
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development). 2021. Том 2. № 2. С. 61-69. URL: 
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/archive. 
6. Погореленко Н. П., Коваль В. О. 
Кредитування малого та середнього бізнесу: аналіз 
діючих умов та підходи до підвищення 
ефективності його державної підтримки. Вісник 
Одеського національного університету. Серія: 
Економіка. 2021. № 1. С. 218-233. 

 
 
 
 
6*1,5 

 
 
 
 
9 

– закордонні патенти (надати ксерокопії перших 
сторінок свідоцтв); 
– патенти України (надати ксерокопії перших 
сторінок свідоцтв) 
 
– свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
твір 
1. Літературний письмовий твір наукового 
характеру «Впровадження системи збалансованих 
показників як інструментарій стратегічного 
розвитку національних підприємств». Орєхова К. 
В., Головко О. Г. Заява від 26 квітня 2021 р. № 
c202103894. Оригіналом цього документа є 
електронний документ з ідентифікатором: GR 
0148230651. URL: https://sis.ukrpatent.org. 
2. Літературний письмовий твір наукового 
характеру «Фінансова стабільність суб'єктів 
господарювання в умовах мінливості та 
невизначеності ринкового середовища». Орєхова К. 
В., Головко О. Г. Заява від 14 грудня 2021 р. 
№ c202103914. URL: https://sis.ukrpatent.org. 
 
*для робіт у співавторстві зі студентами 
коефіцієнт 1.5 

Кількість 
 
 
 
 
Кількість 
 
 

Кількість×
3 бал 
 
 
 
Кількість×
2 бали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2*2 
 

Всього 
 
 
 
 
Всього 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

– закордонні патенти (надати ксерокопії перших 
сторінок свідоцтв); 
– патенти України (надати ксерокопії перших 
сторінок свідоцтв) 
* для робіт у співавторстві зі студентами 
коефіцієнт 1.5 

кількість 
 
кількість 

кількість×3 
 
 

 
 
 

https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/archive
https://sis.ukrpatent.org/
https://sis.ukrpatent.org/
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9. Організація кафедрою в поточному 
навчальному році наукових та методичних 
конференцій, семінарів, виставок, олімпіад, 
експедицій, заходів, тощо (надати копії наказів 
(розпоряджень), програм конференцій, інших 
документів, що підтверджують організацію 
заходу саме кафедрою) 
– міжнародного рівня 
1. II Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасний стан, проблеми та 
перспективи розвитку бізнесу, фінансово-
кредитних та облікових систем» (20.05.2022) 
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-
praktichna-konferenciya-suchasnij-stan-problem-ta-
perspektivi-rozvitku-biznesu-finansovo-kreditnix-ta-
oblikovix-sistem/ 
2. Х Міжнародна науково-практична 
конференція молодих учених і студентів «Наукові 
дослідження молоді з проблем європейської 
інтеграції» (282.04.2022) 
http://kbi.karazin.ua/mizhnarodna-naukovo-
praktichna-konferenciya-molodix-uchenix-i-studentiv/ 
– всеукраїнського рівня 
1. Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт зі спеціалізації «Банківська справа» 
(http://kbi.karazin.ua/vseukraynskij-konkurs-zi-
specialnosti-bankivska-sprava/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
кількість 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кількість 

 
 
 
 
 
 
 
 
кількість×3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2×3 
 
 
 
кількість×2 
 
1×2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
2 

10. Підготовка наукових кадрів у поточному 
навчальному році 
– захист дисертації (присудження наукового 
ступеня) доктора наук не пізніше, ніж 12 місяців 
після закінчення докторантури (вказати прізвища, 
ініціали, дату захисту та спеціалізовану раду); 
– захист дисертації доктора філософії 
(кандидатської) не пізніше, ніж 12 місяців після 
закінчення аспірантури (вказати прізвища, ініціали, 
дату захисту та спеціалізовану раду); 
 

 
 
кількість 
 
 
 
 
 
кількість 

 
 
кількість×1
0 
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– захист дисертації (присудження наукового 
ступеня) доктора наук співробітником, 
докторантом кафедри (вказати прізвища, ініціали, 
дату захисту та спеціалізовану раду); 
– захист дисертації доктора філософії 
(кандидатської) співробітником, аспірантом, 
здобувачем кафедри (вказати прізвища, ініціали, 
дату захисту та спеціалізовану раду) 
1. Бабенко М.В. захист дисертації доктора 
філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» (галузь знань: 07 
«Управління та адміністрування») на тему: 
«Управління фінансовою стабільністю банку в 
умовах турбулентності економіки України». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.010 утворена 
наказом Міністерства освіти і науки України №1099 
від 13 жовтня 2021 року в кількості п’яти осіб. 
Науковий керівник – Азаренкова Г.М. 

кількість 
 
 
 
 
кількість 

кількість×7 
 
 
 
кількість×5 
 
 
 
 
 
 
 
1×5 
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11. Сприяння науковій роботі студентів 
– І, ІІ, ІІІ премії на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук у поточному 
навчальному році, проведеному за наказом МОН 
України, міжнародних конкурсах студентських 
наукових робіт (вказати прізвища, ініціали 
переможців та наукових керівників-співробітників 
кафедри)  
- Всеукраїнський конкурс наукових робіт 
(I тур) У зв’язку з воєнним станом в Україні ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, 
завершено на першому етапі: 
I місце: 
1. Удовенко Є. В., Погореленко А. К.   
Особливості антикризового менеджменту на 
підприємстві – керівник Головко О.Г. 
2. Данілець Д. О., Долішній В. С. Управління 
іноземними інвестиціями на підприємстві – 
керівник Орєхова К.В. 
3. Ткаченко Л. І. Модель необанкінгу в 
українському банківському просторі – керівник 
Вядрова Н.Г. 
4. Бородіна Є. О. Управління грошовими 
коштами підприємства для досягнення його 
фінансової стабільності – керівник Головко О.Г. 
5. Карпішина А. Р. Трансформація ринку 
страхових послуг України в умовах глобалізації та 
розвитку цифрових технологій – керівник Гнип 
Н.О. 
6. Данілець Д. О., Коротких О. Е. 
Організаційно-управлінська діяльність фіскальних 
органів на шляху забезпечення фінансово-
економічної безпеки – керівник Галич Р.В. 
7. Ігнатова Д. О., Гладка Ю. О. Управління 
фінансовим потенціалом підприємства – керівник 
Головко О.Г. 
8. Бородіна К. О. Стратегічні орієнтири 
підвищення фінансової безпеки підприємства – 
керівник Орєхова К.В. 
9. Водолазська І. С., Горбунова Ю. О. Бізнес-
план як складова фінансового планування 
підприємств – керівник Гнип Н.О. 
II місце: 
10. Бурбала С. М., Притико А. Р. Особливості 
використання бюджетування для підвищення 
ефективності фінансового контролінгу на 
підприємствах – керівник Головко О.Г. 

 
 
кількість 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
кількість×3 
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11. Захарова А. І., Царенко М. В. Управління 
ефективністю фінансової діяльності підприємства – 
керівник Орєхова К.В. 
12. Власова В.В., Притико А.Р. Управління 
прибутковістю підприємства – керівник Головко 
О.Г. 
III місце: 
13. Кононович А. М., Бородіна Є. О. 
Особливості кредитування суб’єктів малого 
підприємництва в сучасних умовах  – керівник 
Гнип Н.О. 
14. Горбунова Ю.О.,Водолазська І.С. Оцінка 
фінансового стану підприємств та його покращення 
– керівник Гнип Н.О. 
15. Ойемаде Б. Т., Ойемаде К. Т. Бізнес-
планування розвитку підприємства – керівник 
Орєхова К.В. 
16. Гладка Ю. О., Ігнатова Д. О. Встановлення 
цін та їх вплив на формування прибутку 
підприємства – керівник Головко О.Г. 
- Всеукраїнський конкурс наукових робіт 
«Соціально відповідальне ведення бізнесу – 
складова сталого розвитку» з нагоди 30-ї річниці 
Незалежності України 
17. Наукова робота «Соціально відповідальне 
ведення бізнесу: значення та напрями для 
забезпечення сталого розвитку України»  
Автор: магістр 1 року навчання Погореленко А.К. 
 Результат: диплом ІІІ ступеня 
https://www.iepd.kiev.ua/?p=12949 
– проведення загальноуніверситетських 
студентських конкурсів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17х3 
 
кількість×2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 

12. Сприяння практичній підготовці та 
працевлаштуванню студентів та випускників: 

   

- участь у виконанні освітньої програми, що 
реалізується у поточному навчальному році із 
залученням роботодавців/професійних організацій 
(участь роботодавця/професійної організації 
засвідчується відповідним сертифікатом). 

кількість кількість×5  

- проведення презентацій, майстер-класів, 
відкритих лекцій та вебінарів роботодавцями 
(професійними організаціями) у поточному 
навчальному році (надати посилання на сайт 
кафедри (факультету, інституту), де розміщена 
інформація про даний захід) 
Кафедра банківського бізнесу та фінансових 
технологій | KBI (karazin.ua) 

кількість кількість 
×1 
 
 
 
 
81×1 

 
 
 
 
 
 
81 

https://www.iepd.kiev.ua/?p=12949
http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-bankivskogo-biznesu-ta-finansovix-texnologij/
http://kbi.karazin.ua/department/kafedra-bankivskogo-biznesu-ta-finansovix-texnologij/


 

16 
 

- укладання договорів про порозуміння та 
співробітництво із роботодавцями та профільними 
професійними організаціями (договори діють у 
поточному навчальному році, надати копію 
першої та останньої сторінки договору)  
Договір про співпрацю у сфері наукової та освітньої 
діяльності між Науково-дослідним центром 
індустріальних проблем розвитку Національної 
академії наук України та Харківським 
національним університетом імені В. Н. Каразіна 

кількість кількість×1 
 
 
 
 
 
 
 
1х1  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

- сертифікація навчальних дисциплін відповідними 
професійними організаціями (сертифікат дійсний 
у поточному навчальному році, надати або копію 
сертифікату або посилання на сайт організації де 
розміщений /зареєстрований даний сертифікат) 

кількість кількість×5  

- сертифікація науково-педагогічних працівників 
відповідними професійними організаціями 
(сертифікат дійсний у поточному навчальному 
році, надати або копію сертифікату або посилання 
на сайт організації де розміщений /зареєстрований 
даний сертифікат) 

кількість кількість×5  

- функціонування на кафедрі осередку міжнародної/ 
національної професійної організації (надати 
посилання на сайт професійної організації, де 
подана інформація про діяльність цього осередку) 

кількість кількість×5  

 
 
Сума балів: _______254,5_______  
Сума балів, віднесена до загальної кількості ставок науково-педагогічних і наукових працівників: 
_____20,8__________  
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Рейтинг викладачів кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій  

навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

за 2021-2022 н.р. 
№ 
з/
п 

ПІБ викладача,  
науковий ступінь, вчене звання 

кількість балів 

1.  Орєхова К.В., к.е.н., доцент 115 
2.  Азаренкова Г.М., д.е.н., професор 95 
3.  Бітнер І.В., к.е.н., доцент 71 
4.  Кочорба В.Ю., к.е.н., доцент 60 
5.  Самородов Б.В. д.е.н., професор 58 
6.  Вядрова Н.Г., к.е.н. 56 
7.  Гнип Н.О., к.е.н., доцент 56 

8.  Галич Р.В., к.ю.н., доцент 55 
9.  Головко О.Г., к.е.н., доцент 50 
10.  Вядрова І.М., к.е.н., професор 39 
11.  Погореленко Н.П., д.е.н., професор 35 
12.  Оніщенко І.О., PhD 34 
13.  Галушко Юлія Петрівна, к.е.н. 19 
14.  Волохата В.Є., к.е.н. 13 
15.  Майборода А.В. к.е.н. 6 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 
   
◙ Згідно з робочими  навчальними планами бакалавру та магістра спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» викладачами кафедри були розроблені робочі програми 
навчальних дисциплін:. Антикризовий фінансовий менеджмент; Спецкурс за вибором: Захист прав 
споживачів фінансових послуг, Захист прав споживачів банківських послуг; Гроші і кредит; 
Фінанси; Інвестування; Банківська студія «Банківська система»; Інноваційні технології фінансового 
менеджменту; Інноваційні технології банківського бізнесу; Інноваційні технології банківського 
менеджменту; Банківська студія «Банківська система»; Правове забезпечення суб’єктів 
господарювання; Економіка підприємств; Професійна етика. 
◙ Протягом навчального року згідно плану було підготовлено пакети контрольних завдань для 
комплексної перевірки знань з дисциплін «Банківський менеджмент» (Кочорба В.Ю.), та здійснено 
аналіз отриманих результатів.  
◙ Протягом навчального року підготовлено презентації з дисциплін: Страхування; Фінанси 
підприємств; Аналіз банківської діяльності; Банківська система (рівень В - Банківські операції"). 
◙ Оновлено інформацію про кафедру на сайті інституту та наповнення сторінки кафедри у фб 
(Оніщенко І.О.) 
◙ Оновлено та розміщено протягом навчального року навчально-методичні розробки 
викладачів на платформі MOODLE. 
◙ Створено дистанційний курс, що відкритий для доступу студентів з дисциплін: Бізнес 
фінанси (рівень С - Бізнес планування) (Орєхова К.В.); Бізнес фінанси (рівень D - Фінанси малого 
бізнесу) (Орєхова К.В.). 
◙ Створено, змістовне і дидактичне наповнення дистанційного курсу та його сертифікація з 
дисциплін: Фінанси підприємств (Гнип  Н.О.), Ризик менеджмент у банку (Кочорба В.Ю.). 
◙ 7 травня 2022 року д.е.н., професором кафедри банківського бізнесу та фінансових 
технологій Погореленко Н.П. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Гроші та 
кредит» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп 1 курсу. Тема 
заняття: «Сутність і функції кредиту».  На заняття  запрошено  директор відділення №12 філії 
«Харківське ГРУ» Північно-Східного макрорегіонального управління АТ КБ «Приватбанк» 
Олексій Калінін, випускник Каразінського Банківського Інституту. 
◙ 7 грудня 2021 р. в рамках Тижня кар’єри кафедри під керівництвом зав. кафедри 
банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., професора Азаренкової Г.М. відбувся 
практичний семінар “ Вступ до фаху” для здобувачів 1 курсу освітньо-професійної програми 
«Банківська справа та фінансовий консалтинг». В рамках цього практичного семінару відбулася 
тематична зустріч «Секрети успіху від успішних студентів» з  головним економістом відділу 
моніторингу клієнтських операцій Процесингового центру Департаменту Електронної комерції та 
платіжних засобів АТ «Ощадбанк»( м. Київ), випускницею ННІ «КБІ» Тетяною Томарович. 
◙ 27 листопада 2021 року к.е.н.,  доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових 
технологій Кочорба В.Ю. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Банківський 
менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти групи АФ-12М. До лекції 
були також запрошені здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гр. АФ-31Б) 
спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування". На заняття запрошено головного 
спеціаліста  відділу по роботі з середніми корпоративними клієнтами в Північно-Східному регіоні 
АТ "ПУМБ" Анастасію Козинець.  

◙ 09 листопада 2021 р. зав. кафедри, д.е.н., професором  кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій Азаренковою Г.М. відбувся он-лайн практичний семінар з дисципліни 
“Вступ до фаху” для здобувачів 1 курсу освітньо-професійної програми «Банківська справа та 
фінансовий консалтинг». Тема: «Секрети успіху від успішних студентів» з фахівцем з 
обслуговування бізнес-клієнтів АТ «ПроКредитБанк», здобувачем 2 курсу освітньо-професійної 
програми «Фінансові технології та банківський менеджмент» Денисом Омеляненко. 

https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/?__cft__%5B0%5D=AZWeZj-XBAa8tZLpVyw2jCB-3o4rli83VGbfU8h7cMY4_g8sY2vMCZA69kN5l5Jx_I_CMGe1qY5UsIJ1UxxtrVja0mVAArejgAiLwW9wc9r97PyD9c_G8vdxGTUAxISTo_jpsfaKLjoakaXxeLNYbPnIl6CKcPkZI2s42n-RiSAvydXu23tWVK4gY7S9qXNCxz0&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/kbi.finbank/?__cft__%5B0%5D=AZWeZj-XBAa8tZLpVyw2jCB-3o4rli83VGbfU8h7cMY4_g8sY2vMCZA69kN5l5Jx_I_CMGe1qY5UsIJ1UxxtrVja0mVAArejgAiLwW9wc9r97PyD9c_G8vdxGTUAxISTo_jpsfaKLjoakaXxeLNYbPnIl6CKcPkZI2s42n-RiSAvydXu23tWVK4gY7S9qXNCxz0&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/764845463723679/user/100022932339068/?__cft__%5B0%5D=AZWeZj-XBAa8tZLpVyw2jCB-3o4rli83VGbfU8h7cMY4_g8sY2vMCZA69kN5l5Jx_I_CMGe1qY5UsIJ1UxxtrVja0mVAArejgAiLwW9wc9r97PyD9c_G8vdxGTUAxISTo_jpsfaKLjoakaXxeLNYbPnIl6CKcPkZI2s42n-RiSAvydXu23tWVK4gY7S9qXNCxz0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/groups/764845463723679/user/100012050172613/?__cft__%5B0%5D=AZWeZj-XBAa8tZLpVyw2jCB-3o4rli83VGbfU8h7cMY4_g8sY2vMCZA69kN5l5Jx_I_CMGe1qY5UsIJ1UxxtrVja0mVAArejgAiLwW9wc9r97PyD9c_G8vdxGTUAxISTo_jpsfaKLjoakaXxeLNYbPnIl6CKcPkZI2s42n-RiSAvydXu23tWVK4gY7S9qXNCxz0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/groups/764845463723679/user/100022932339068/?__cft__%5B0%5D=AZU7xovwljJ-RgBeIiIsaSU3owuFRh8o8Heprlh3AJE2YcZj-7D1dAxpLjB8Sg_m155TqtrFlDo4yK4AhyDgTqYwvePo8JM57jdm4RPKINL9UY5PzBwnSpBvcUQTnxvQVIL9Fft06GALCrsZPjHde_vk6bmfoSCOUmFF4hxvC4Hs5cwvJcD6mJjt9eibcQTNwPw&__tn__=-%5DK-R
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◙ 22 жовтня 2021 року, к.е.н., доценом кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
Гнип Н.О. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Страхування» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АО-31Б, АМ-31Б, АФ-31Б. Тема 
заняття: «Страхування здоров’я». На заняття запрошено страхового брокера Карапетян Маріанна. 
◙ 28 вересня 2021 р. на заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
ОПП "Банківська справа та фінансовий консалтинг" з дисципліни «Вступ до фаху» (викладач: д.е.н., 
професор, завідувач кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій Азаренкова Г.М.) 
завітала Шихова Тетяна Вікторівна, регіональний менеджер (куратор відділень) 
Макрорегіонального управління "Північно-Східне" АТ КБ "ПриватБанк". 
◙  
 
◙ Протягом року проведено методичні семінари, а саме: 
 

№ 
з/п Теми Виконавці Строк  

проведення 
1 2 3 4 

1.       Розгляд та обговорення критеріїв оцінювання якості освітньої програми 
відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а саме: 
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 
академічна доброчесність 
Критерій 6. Людські ресурси 
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 
Критерій 9. Прозорість та публічність 

Гаранти освітніх 
програм та члени 
груп забезпечення 
      

вересень 

2.       Розгляд розроблених викладачами робочих програм навчальних дисциплін 
кафедри 

Викладачі грудень 
травень 

  

3.  Обговорення рекомендацій до структури та змісту РПНД з дисциплін Викладачі листопад 

4.  Про продовження роботи з оновлення та поповнення навчально-
методичних комплексів з дисциплін кафедри, електронної бібліотеки 

Гнип Н.О., 
Кочорба В.Ю. 

вересень 

5.  Обговорення плану щодо впровадження, поповнення та оновлення курсів 
дистанційного навчання у навчальний процес 

викладачи вересень 

6.  Про підвищення вимог до організації та якості проведення переддипломної 
практики студентів освітнього ступеня «магістр» 

Викладачі-
керівники 
кваліфікаційних 
магістерських 
робіт 

вересень 

7.  Про вдосконалення організації навчальної практики студентів з 
використанням спеціальних програмних комплексів банківських та 
фінансових установ та навчально-тренувального банку 

Вядрова Н.Г. листопад 

8.  Розгляд змін у нормативній і законодавчій  базі, що регулюють банківську 
діяльність та необхідність іх відображення при викладанні фахових 
дисциплін 

Погореленко 
Н.П., 
 Галіч Р.В. 

листопад 

9.  Про вдосконалення сучасних підходів з організації процесу підготовки і 
написання  кваліфікаційних магістерських робіт 

Гнип Н.О. 
Погореленко 
Н.П. 

листопад 
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10.             Обговорення питань про стан підготовки студентів до захисту 
кваліфікаційних магістерських робіт в інституті та на виробництві (у т.ч. на 
іноземній мові) 

Гнип Н.О. 
Погореленко 
Н.П. 

грудень 

11.  Обговорення прийомів активізації навчальної діяльності студентів на 
лекціях, семінарах та практичних заняттях 

Викладачі грудень 

12.  Про питання організації та  психологічні основи активізації  роботи з 
талановитою молоддю  (науково-дослідна робота студентів) 

Головко О.Г. березень 

13.  Обговорення питань щодо впровадження у навчальний процес 
новостворених психолого-педагогічних інновацій, таких як: особистісно 
орієнтоване навчання; колективне навчання; модульно-розвивальне 
навчання; психологічне управління та ін. 

Викладачі травень 

14.  Про вивчення передового досвіду організації методичної роботи - 
застосування новітніх технологій  для студентів денної форми навчання 

Викладачі березень 

15.  Про необхідність коригування програм навчальних дисциплін та 
навчальних планів відповідно до змін законодавчої, нормативної бази та 
новітніх напрямків розвитку фінансово-кредитної системи 

Головко О.Г. 
  

березень 

16.       Обговорення  підготовлених викладачами кафедри навчально-методичних 
матеріалів 

викладачі 
кафедри 
  

протягом 
року 

 
 
◙ За результатами методичної роботи науково-педагогічними працівниками за 2022-2022 н.р. 
було підготовлено 61 розробки  та 24 комплектів екзаменаційних білетів: 
 
 
№ 
з/п 

Види роботи, заходи Термін виконання Виконавець години 

1. Розроблено програми навчальної дисципліни: 

Інноваційні технології фінансового 
менеджменту 

Червень 2022 Азаренкова Г.М. 40 

Інноваційні технології банківського 
бізнесу 

Червень 2022 Азаренкова Г.М. 
Вядрова Н.Г. 

40 

Інноваційні технології банківського 
менеджменту 

Червень 2022 Азаренкова Г.М. 
Вядрова Н.Г. 

40 

Банківська студія «Банківська система» Червень 2022 Бітнер І.В. 40 

Банківська студія «Банківська система» Грудень 2021 Вядрова І.М. 40 
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Правове забезпечення суб’єктів 
господарювання 

Червень 2022 Галич Р.В. 40 

Економіка підприємств Червень 2022 Головко О.Г. 
Гнип Н.О. 

40 

Професійна етика Червень 2022 Кочорба В.Ю. 
Орєхова К.В. 

40 

Антикризовий фінансовий менеджмент Грудень 2021 Азаренкова Г.М. 
Майборода А.В. 

40 

Спецкурс за вибором Грудень 2021 Галич Р.В. 30 

Гроші і кредит Грудень 2021 Погореленко Н.П. 
Вядрова І.М. 

40 

Фінанси Грудень 2021 Погореленко Н.П. 40 

Інвестування Грудень 2021 Орєхова К.В. 40 

2. Оновлено програми навчальної дисципліни: 

Страховий менеджмент Грудень 2021 Головко О.Г. 8 

Фінансова стабільність суб’єктів 
господарювання 

Грудень 2021 Головко О.Г. 8 

Ринок фінансових послуг Грудень 2021 Орєхова К.В. 8 

Управління фінансовою стабільністю 
банку 

Грудень 2021 Погореленко Н.П. 8 

Банківське регулювання та нагляд Грудень 2021 Бітнер І.В. 8 

Ризик-менеджмент у банку Грудень 2021 Кочорба В.Ю. 8 

Фінансова безпека Грудень 2021 Галич Р.В. 8 

Фінанси підприємств Грудень 2021 Гнип Н.О. 8 
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Інвестування (рівень А) Грудень 2021 Орєхова К.В. 8 

Страхування (рівень В- Страхові послуги) Грудень 2021 Гнип Н.О. 8 

Фінансовий ринок Грудень 2021 Орєхова К.В. 8 

Державні фінанси Грудень 2021 Кочорба В.Ю. 8 

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини 

Грудень 2021 Головко О.Г. 8 

Інвестування (рівень В – Проектне 
фінансування) 

Грудень 2021 Кочорба В.Ю. 8 

Бізнес фінанси (рівень D – Фінанси 
малого бізнесу) 

Грудень 2021 Орєхова К.В. 8 

Ризикологія Грудень 2021 Галушко Ю.П. 8 

Банківська система (рівень С – Банківські 
операції ІІ) 

Грудень 2021 Вядрова Н.Г. 8 

Навчальна практика Грудень 2021 Гнип Н.О. 
Вядрова Н.Г. 

8 

Професійний бізнес-кейс Грудень 2021 Азаренкова Г.М. 
Оніщенко І.О. 

8 

Виробнича практика Грудень 2021 Азаренкова Г.М. - 

Вступ за фахом Червень 2022 Азаренкова  Г.М. - 

Страхування Червень 2022 Гнип Н.О. - 

Банківська система (рівень В - Банківські 
операції ) 

Червень 2022 Вядрова Н.Г. - 

Економічний аналіз (рівень С - Аналіз 
банківської діяльності) 

Червень 2022 Волохата В.Е. - 

Бізнес фінанси (рівень А - Цінова 
політика та управління витратами) 

Червень 2022 Головко О.Г. - 
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Бізнес фінанси (рівень В - Фінансова 
діяльність суб'єктів підприємництва та 
фінансовий контролінг) 

Червень 2022 Головко О.Г. - 

Бізнес фінанси (рівень С - Бізнес 
планування) 

Червень 2022 Орєхова К.В. - 

Правове забезпечення діяльності 
суб`єктів господарювання (рівень В - 
Банківське право) 

Червень 2022 Галич Р.В. - 

Правове забезпечення діяльності 
суб`єктів господарювання (рівень С - 
Безпека банківської діяльності) 

Червень 2022 Галич Р.В. - 

Статистика (рівень В - Фінансово-
банківська статистика) 

Червень 2022 Погореленко Н,П. - 

Професійний тренінг 

Червень 2022 Вядрова Н.Г. 
Орєхова К.В. 
Азаренкова Г.М. 

- 

3. Розроблено: 

Методичні рекомендації для проведення 
підсумкової атестації у формі 
кваліфікаційної роботи для здобувачів 
вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа і страхування» 
освітнього ступеню «магістр» освітньо-
професійної програми «Фінансові 
технології та банківський менеджмент» 

Вересень – 
Травень 2022 

Азаренкова Г.М. 
Погореленко Н.П. 
Головко О.Г 
Гнип Н.О. 

60 

Методичні рекомендації до написання 
курсової роботи з дисципліни «Гроші та 
кредит» 

Грудень 2021 Погореленко Н.П. 60 

Навчальний посібник до організації 
самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Фінанси» 

Грудень 2021 Погореленко Н.П. 80 

4. Створено, змістовне і дидактичне наповнення дистанційного курсу та його сертифікація з 
дисципліни: 

Фінанси підприємств Грудень 2021 Гнип Н.О. 300 

Ризик-менеджмент у банку Грудень 2021 Кочорба В.Ю. 200 

5. Створено дистанційний курс, що відкритий для доступу студентів з дисциплін: 
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Бізнес фінанси (рівень С - Бізнес 
планування) 

Червень 2022 

Орєхова К.В. 200 

Бізнес фінанси (рівень D - Фінанси малого 
бізнесу) 

Червень 2022 Орєхова К.В. 178 

6. Оновлено та доповнено навчальні, методичні, демонстраційні та тестові матеріали дистанційних 
курсів з дисциплін: 

Бізнес фінанси (рівень В - ФДСП та 
фінансовий контролінг) 

Вересень-грудень 
2021 

Головко О.Г. 

60 

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини 

Лютий-травень 
2022 

Головко О.Г. 

60 

Бізнес фінанси (рівень А - Цінова 
політика та управління витратами) 

Вересень-грудень 
2021 

Головко О.Г. 

60 

Страховий менеджмент Лютий-травень 
2022 

Головко О.Г. 60 

Фінансова стабільність суб’єктів 
господарювання 

Лютий-травень 
2022 

Головко О.Г. 60 

7. Оновлено комплекси лекційних презентацій з дисциплін: 

Страхування Вересень-грудень 
2021 

Гнип Н.О. 30 

Фінанси підприємств Лютий – травень 
2021 

Гнип Н.О. 30 

Аналіз банківської діяльності Листопад 2021 Волохата В.Е. 30 

Банківська система (рівень В - Банківські 
операції") 

Вересень – грудень 
2021 

Вядрова Н.Г. 15 

8. Розроблено засоби діагностики результатів навчальних досягнень студентів з навчальної 
дисципліни: 

Антикризовий фінансовий менеджмент 
(екзаменаційні білети) 

Травень 2022 Азаренкова Г.М. 
Майборода А.В. 
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Фінансова стабільність суб’єктів 
господарювання (екзаменаційні білети) 

Травень 2022 Головко О.Г. 60 

Фінансовий моніторинг  (екзаменаційні 
білети) 

Грудень 2021 Оніщенко І.О. 64 

9. Оновлено засоби діагностики навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни: 

Ринок фінансових послуг (екзаменаційні 
білети) 

Травень 2022 Орєхова К.В. 30 

Управління фінансовою стабільністю 
банку (екзаменаційні білети) 

Травень 2022 Погореленко Н.П. 30 

Банківське регулювання та нагляд 
(екзаменаційні білети) 

Травень 2022 Бітнер І.В 30 

Ризик-менеджмент у банку 
(екзаменаційні білети) 

Травень 2022 Кочорба В.Ю. 28 

Інвестування (рівень А) (екзаменаційні 
білети) 

Травень 2022 Орєхова К.В 30 

Страхування (рівень В – Страхові 
послуги) (екзаменаційні білети) 

Травень 2022 Гнип Н.О. 30 

Фінансовий ринок (екзаменаційні білети) Квітень 2022 Орєхова К.В. 30 

Державні фінанси (екзаменаційні білети) Травень 2022 Кочорба В.Ю. 28 

Інвестування (рівень В – Проектне 
фінансування) (екзаменаційні білети) 

Квітень 2022 Кочорба В.Ю. 28 

Банківська система (рівень В - Банківські 
операції ) (екзаменаційні білети) 

Листопад 2021 Вядрова Н.Г. 30 

Економічний аналіз (рівень С - Аналіз 
банківської діяльності) (екзаменаційні 
білети) 

Листопад 2021 Волохата В.Е. 30 

Бізнес фінанси (рівень В - Фінансова 
діяльність суб'єктів підприємництва та 
фінансовий контролінг) (екзаменаційні 
білети) 

Листопад 2021 Головко О.Г. 30 
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Бізнес фінанси (рівень С - Бізнес 
планування) (екзаменаційні білети) 

Листопад 2021 Орєхова К.В. 30 

Правове забезпечення діяльності 
суб`єктів господарювання (рівень С - 
Безпека банківської діяльності) 
(екзаменаційні білети) 

Листопад 2021 Галич Р.В. 30 

Статистика (рівень В - Фінансово-
банківська статистика) (екзаменаційні 
білети) 

Листопад 2021 Галушко Ю.П. 30 

Фінансовий менеджмент (екзаменаційні 
білети) 

Листопад 2021 Азаренкова Г.М. 30 

Банківський менеджмент (екзаменаційні 
білети) 

Листопад 2021 Кочорба В.Ю. 28 

Фінанси підприємств Протягом семестру Гнип Н.О. 30 

Страхування Протягом семестру Гнип Н.О. 30 

Гроші і кредит (екзаменаційні білети) Травень 2022 Погореленко Н.П. 30 

Фінанси (екзаменаційні білети) Травень 2022 Погореленко Н.П. 30 

Для проведення атестації здобувачів 
вищої освіти за варіативною 
компонентою «Банківська справа» 
(рівень вищої освіти – перший 
бакалаврський), спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

Квітень 2022 Галушко Ю.П. 
Волохата В.Е. 
Вядрова Н.Г. 
Кочорба В.Ю. 

7 
7 
8 
7 

Для проведення атестації здобувачів 
вищої освіти за варіативною 
компонентою «Фінанси» (рівень вищої 
освіти – перший бакалаврський), 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

Квітень  2022 Кочорба В.Ю. 
Орєхова К.В. 
Головко О.Г. 

10 
10 
10 

10. Розроблено завдання для вступних випробувань, олімпіад тощо 

 Розроблення завдань для вступного 
випробування з фаху здобувачів вищої 
освіти (рівень вищої освіти – другий 
«магістерський»), спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

Березень 2022 Азаренкова Г.М. 
Погореленко Н.П. 
Бітнер І.В. 
Гнип Н.О. 

10 
- 
- 

10 
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11. Підвищення кваліфікації НПП       

Підвищення кваліфікації НПП грудень Погореленко Н.П. 180 

12. Інше 

  Підготовка до відкритого лекційного 
заняття з дисципліни "Страхування" 

Жовтень – 
Листопад 2022 

Гнип Н.О. 20 

Виконано обов’язки гаранта освітньої 
програми "Банківська справа та 
фінансовий консалтинг" першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" 

Протягом року Кочорба В.Ю. - 

Розроблено тестові завдання з розділу 
"Пенсійні заощадження" до Турніру з 
фінансової грамотності 

Вересень 2021 Кочорба В.Ю. 10 

 
 
 
З яких найважливіші розробки навчально-методичних матеріалів : 
 

№ 
з/п 

 

Назва навчально-методичної праці 
 

Автори 
 

Характер праці 
(друкована, 
електронне 

видання) 

Обсяг 
(др.арк.) 

 

Рік 
видання  

 

1 Методичні рекомендації для проведення 
підсумкової атестації у формі 
кваліфікаційної роботи для здобувачів 
вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа і страхування» освітнього 
ступеню «магістр» освітньо-професійної 
програми «Фінансові технології та 
банківський менеджмент» 

Азаренкова Г.М. 
Погореленко Н.П. 
Головко О.Г 
Гнип Н.О. 

Електронне 
видання 

60 2022 

2 Методичні рекомендації до написання 
курсової роботи з дисципліни «Гроші та 
кредит» 

Погореленко Н.П. Електронне 
видання 

60 2021 

3 Навчальний посібник до організації 
самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Фінанси» 

Погореленко Н.П. Електронне 
видання 

80 2021 
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ОСВІТНЯ ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

2. Інформація про участь у міжнародних проектах 

№ 
з/п 

Назва 
проєкту 

Тривалість 
проєкту 

Організація-
донор 

Координатор/відпо
відальна особа на 

факультеті/ 
в 

інституті/підрозділі 

Короткий опис 
змісту проєкту 

Посилання на 
сайт проєкту, 

онлайн-ресурс з 
основними 

положеннями 
та описом 
проєкту 

1. Проект 
«Підприємни
цький 
університет», 
курс 
«Інноваційне 
підприємницт
во та 
управління 
стартап 
проектами» 

42 години, 
серпень-
грудень 

USAID, 
Програма 
USAID 
«Конкурентосп
роможна 
економіка 
України» 

Зав. кафедри 
банківського бізнесу 
та фінансових 
технологій, д.е.н., 
проф. Азаренкова Г. 
М.; 
доцент кафедри 
банківського бізнесу 
та фінансових 
технологій, к.е.н., 
доц. Орєхова К. В. 

Мета проекту вивести 
університетське 
підприємництво в 
Україні на якісно 
новий рівень та 
створити додаткові 
можливості для 
професійного та 
персонального 
розвитку студентів 
через реалізацію 
власних бізнес ідей. 

YEP – мережа 
академічних 
стартап-
інкубаторів. 
URL: 
https://www.faceb
ook.com/yepincub
ators/ 

2 Навчання за 
кордоном в 
рамках 
програми 
міжнародної 
мобільності в 
Університеті 
Фоджі, м. 
Фоджі (Італія) 

22 лютого 
до 22 червня 
2022 року 

Erasmus+ 
(напрямок 
KA107 
International 
Credit Mobility) 

Зав. кафедри 
банківського бізнесу 
та фінансових 
технологій, д.е.н., 
проф. Азаренкова Г. 
М.; 
доцент кафедри 
банківського бізнесу 
та фінансових 
технологій, к.е.н., 
доц. Кочорба В.Ю.  
 

Студент Лагієв 
Рустам Бахрузович 
другий семестр 
2021/2022 
навчального  року 
навчається в 
Університеті Фоджі, 
м. Фоджі (Італія) 
 

Università degli 
studi di Foggia 
(unifg.it) 

3 Міжнародна 
програма 
наукового 
стажування 
Міжнародног
о історичного 
біографічного 
інституту 
(Дубай-Нью-
Йорк-Рим-
Єрусалим-
Пекін) 

25 червня-
16 серпня 

2021 
року(180 
годин) 

Міжнародний 
історичний 
біографічний 
інститут 
(Дубай-Нью-
Йорк-Рим-
Єрусалим-
Пекін) 

Зав. кафедри 
банківського бізнесу 
та фінансових 
технологій, д.е.н., 
проф. Азаренкова Г. 
М. 
 

Отримання 
кваліфікації 
“International Lecturer 
& Senior Researcher” 

Про Проект | 
World History: 
Famous 
Personalities 
(whfpdubai.com) 

4 Проєкт 
“Співпраця в 
межах 
Альянсу 
Аврора” 

травень-
червень 

2022 

Альянс 
Європейських 
університетів 
“Аврора” 

доцент  кафедри 
банківського бізнесу 
та фінансових 
технологій, к.ю.н. 
Галич Р.В. 
 доцент кафедри 
банківського бізнесу 
та фінансових 
технологій, к.е.н., 
Орєхова К.В. 

залучення викладачів 
до можливої 
співпраці з 
закордонними 
партнерами з Альянсу 

 

 
  

https://www.facebook.com/yepincubators/
https://www.facebook.com/yepincubators/
https://www.facebook.com/yepincubators/
https://www.unifg.it/it
https://www.unifg.it/it
https://www.unifg.it/it
https://whfpdubai.com/uk/pro-proekt
https://whfpdubai.com/uk/pro-proekt
https://whfpdubai.com/uk/pro-proekt
https://whfpdubai.com/uk/pro-proekt
https://whfpdubai.com/uk/pro-proekt
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 
 

У рамках реалізації плану заходів щодо впровадження дистанційного навчання та новітніх 
інформаційних технологій за звітний рік викладачами кафедри були отримані наступні здобутки. 
Для дистанційного навчання викладачі кафедри використовували сервер «Дистанційне навчання». 
Крім того, в навчальному процесі використовувались соціальні мережі та платформи: Moodle, 
Google Meet, Messenger, Skype, Viber, Telegram, Zoom, Facebook. 
На сайті «Дистанційне навчання» протягом року викладачі кафедри створювали та вдосконалювали 
дистанційні курси, наповнювали навчально-методичним забезпеченням (НМЗ) дистанційні курси-
ресурси для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр».  
Протягом навчального року: створено дистанційний курс, що відкритий для доступу студентів з 
дисциплін: Бізнес фінанси (рівень С - Бізнес планування) (Орєхова К.В.); Бізнес фінанси (рівень D 
- Фінанси малого бізнесу) (Орєхова К.В.); створено, змістовне і дидактичне наповнення 
дистанційного курсу та його сертифікація з дисциплін: Фінанси підприємств (Гнип  Н.О.), Ризик 
менеджмент у банку (Кочорба В.Ю.). 
Крім того створювались та підтримуються спеціальні освітні проекти. Серед них: підготовчі 
дистанційні курси до вступу бакалаврів в магістратуру; робота екзаменаційних комісій підсумкової 
атестації магістрів та бакалаврів. 
Всього на кафедрі на серверах дистанційного навчання розміщені навчальні ресурси до 45 
дисциплін, в тому числі для освітнього рівня «бакалавр» - 25, для освітнього рівня «магістр» - 20. 
Всі курси розроблені виключно викладачами кафедри. Напрями, за якими пропонується 
вдосконалювати курси обговорені під час методичного семінару та індивідуальних консультацій. 
Стан розробки дистанційних курсів регулярно обговорювався на засіданнях і методичних семінарах 
кафедри, Вченої раді інституту та Університету.   
Наявність навчальних ресурсів в онлайн доступі практично по усіх дисциплінах дозволило без 
суттєвих перешкод здійснювати навчальний процес в умовах карантину, який був введений в 
Україні з причини вірусної інфекції COVID-19 та воєнного стану в країні. 
 
Протягом навчального року  викладач кафедри пройшов стажування :  

Майборода А.В. ХНУ ім. В.Н. Каразіна Проходження курсів підвищення кваліфікації 
«Конструювання дистанційних курсів для 
системи змішаного навчання у закладах освіти» 
- 180 год. з 08 лютого - 05 квітня 2021 року В 
процесі навчання було створено дистанційний 
курс з дисципліни: «Антикризовий фінансовий 
менеджмент» 

Сертифікат  
№0207-902 від 
05.04.2021. 

 
 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
◙ Ректорський контроль знань було проведено для групи студентів освітнього ступеня 
«магістр» вибіркового блоку 2 «Банківська справа» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» було проведено ректорську контрольну роботу з дисципліни «Банківський 
менеджмент». Робота складалась з 50 тестових запитань з 10 тем курсу дисципліни. Час написання 
роботи – 50 хвилин. В роботі прийняли участь всі студенти групи (100% явка). 
Тестові питання стосувались основ банківського менеджменту, організаційної структури банку та  
правил дотримання корпоративної етики в банку, організації внутрішнього контролю в банку як 
дієвого інструменту банківського менеджменту, процесу здійснення оцінки діяльності вітчизняних 
банків, аналізу моделі стрес-тестування за допомогою регулятора та процедури з оптимізації та 
мінімізації банківських ризиків. 
Отримані результати з ректорського контролю знань з дисципліни «Банківський менеджмент» були 
включені до поточного контролю при виставленні підсумкової оцінки з курсу. Якість навчання 
складає 62,5%. Абсолютна успішність – 62,5% 
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АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ 
 

Результати атестації здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр (зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денна та заочна ф.н), освітня 
програма: «Фінансові технології та банківський менеджмент») та рекомендації до вступу в 
аспірантуру 

Атестація здобувачів згідно Стандарту спеціальності та відповідно вимог ОПП відбувається 
у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи. В 2021 році працювало дві екзаменаційні 
комісії, які очолили роботодавці- представники стейкхолдерів ОП з 

Екзаменаційна комісія № 59 із захисту кваліфікаційних магістерських робіт за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» працювала з 14 грудня 2021 року 
по 16 грудня 2021 року. Склад комісії затверджений наказами Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна № 0202-1/363 від 03.11.2020 року та №0202-1/591 від 19.11.2021 
року. 

Голова комісії: Шихова Т.В. Менеджер Департаменту роздрібного бізнесу  Північно-
Східного макрорегіонального управління   АТ КБ «ПриватБанк» 

Члени комісії: професор кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Самородов 
Б.В. д.е.н., професор, зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Азаренкова Г.М., 
д.е.н., професор, професор кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Погореленко Н. 
П., д.е.н., доцент, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Кочорба В.Ю., 
к.е.н., доцент 

Секретар комісії: Лейба Д.Т., фахівець кафедри банківського бізнесу та фінансових 
технологій. 

Захист кваліфікаційних магістерських робіт проводився в очній формі . 
Щодо якості підготовки та оформлення кваліфікаційних магістерських робіт комісія 

відмітила, що: 
-кваліфікаційні магістерські роботи, представлені студентами до захисту, оформлені у 

відповідності до методичних рекомендацій і вимог, складалися зі: вступу, основної частини (3 
розділи), висновків, списку використаних джерел, додатків, супроводжувались рецензією 
підприємства (організації, установи), відгуком керівника кваліфікаційної магістерської робот та 
звітом подібності, сформованого антиплагіатною системою Strikeplagiarism.com за результатами 
перевірки кваліфікаційної роботи. 

В кваліфікаційних магістерських роботах обов’язково визначалась актуальність, мета, 
завдання дослідження та значення обраної теми для подальшого розвитку банку. Обов’язкова 
вимога до кваліфікаційної магістерської роботи – науково обґрунтовані шляхи удосконалення та 
практичні рекомендації щодо розв’язання досліджуваного питання, виконані на основі проведеного 
аналізу діяльності конкретного банку. 

Повнота й особливість реалізації мети та завдань кваліфікаційних магістерських робіт 
магістрів залежала від напряму дослідження, попередніх напрацювань студента та особливостей 
діяльності конкретного банку. 

Роботи здобувачами вищої освіти проводились на підставі статистичної, бухгалтерської та 
фінансової звітності досліджуваного суб’єкта господарювання. 

Щодо загальної характеристики рівня підготовки випускників комісія відмітила: 
Загальний рівень підготовки випускників відповідає вимогам освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійної програми 
«Фінансові технології та банківський менеджмент». Здобувачі вищої освіти добре оволоділи 
теоретичним матеріалом, можуть аналізувати досліджуваний матеріал, робити висновки, надавати 
пропозиції. 

Вони показали вміння науково та самостійно вирішувати конкретні економіко-фінансові 
завдання та пропонувати напрямки їх вдосконалення та впровадження. Результати дослідження 
здобувачів за темами кваліфікаційних магістерських робіт оприлюднені шляхом участі у науково-
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практичних конференціях тезами доповідей, у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт за темами 
кваліфікаційних магістерських робіт, та в матеріалах наукових статей. 

Результати захисту кваліфікаційних магістерських робіт свідчать про високій рівень їх 
підготовки. Тематика кваліфікаційних магістерських робіт розкрита повно і якісно. Оформлення 
кваліфікаційних магістерських робіт відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки 
України та методичним рекомендаціям. 

На захист кваліфікаційних магістерських робіт було представлено праці здобувачів денної 
та заочної форм навчання освітньо-професійної програми «Фінансові технології та банківський 
менеджмент» варіативних компонент «Управління розвитком банківського бізнесу» та 
«Банківський менеджмент». 

Представлені до захисту кваліфікаційні магістерські роботи присвячені дослідженню питань 
важливості присутності іноземного капіталу в контексті забезпечення стабільності банківського 
сектору України; формування ефективної кредитної політики, стратегій розвитку та проблем 
реалізації; ефективного управління персоналом як чиннику підвищення конкурентоспроможності 
банку;  кредитних  ризиків як ключових складових системи ризик-менеджменту банку; бланкового 
та проектного кредитування, оцінки його стану та аналізу проблем управління; фінансово-
економічної безпеки в загальноекономічній політиці держави. 

Значна частина здобувачів – вже практичні банківські співробітники, які представляли 
банки: АТ КБ «Приватбанк», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Мегабанк», АТ «ПроКредит Банк», АТ 
«КРЕДІАГРІКОЛЬБАНК», АТ «ОТП Банк» та багатьох інших. 

Здобувачі підтвердили високий рівень знань та якість одержаних результатів, отримали 
позитивні відгуки наукових керівників, рецензентів-практичних працівників та рекомендації до 
вступу до аспірантури. 

Традиційно, за результатами захисту кваліфікаційних магістерських робіт, було проведено 
конкурс на кращу дипломну роботу, переможцями якого стали: 

І місце: 
- «Оцінка кредитоспроможності підприємства для бланкового та проектного кредитування», 

здобувач: Коваль Вадим, науковий керівник: Погореленко Наталія Петрівна, д.е.н., професор; 
ІІ місце: 
- «Кредитна політика банку: стратегія формування та проблеми реалізації», здобувач: Коваль 

Неля, науковий керівник: Кочорба Валерія Юріївна, к.е.н., доцент; 
- «Попередження і протидія загрозам фінансовій безпеці банку», здобувач: Дробицький 

Олег, науковий керівник: Галич Роман Володимирович, к.ю.н., доцент; 
ІІІ місце: 
- «Управління діяльністю банку на валютному ринку: сучасні реалії та перспективи 

розвитку», здобувач: Бакун Тетяна, науковий керівник: Погореленко Наталія Петрівна, д.е.н., 
професор; 

- «Концепція ефективного управління персоналом як чинник підвищення 
конкурентоспроможності банку», здобувач: Панченко Євгенія, науковий керівник: Бітнер Ірина 
Володимирівна, к.е.н., доцент; 

- «Впровадження нових видів банківських продуктів та послуг в контексті реалізації 
маркетингової стратегії банку», здобувач: Писаренко Анастасія, науковий керівник: Вядрова Надія 
Григорівна, к.е.н., доцент. 

Крім того, за підсумками навчання та захисту КМР рекомендацію до вступу в аспірантуру 
отримали студенти: Коваль В., Коваль Н. 

Відповідно до наказів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна від 
29.09.2021 р. № 0210-05/1946, від 28.09.2021 № 0210-07/648, «Про затвердження тем 
кваліфікаційних робіт» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» до 
виконання кваліфікаційних магістерських робіт було допущено 27 здобувачів вищої освіти денної 
та заочної форми навчання, захистили дипломні роботи 77 здобувачів вищої освіти, в тому числі: 

Група АФ-21М 
-     на «відмінно» - 1 здобувач – 17%; 
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-     на «задовільно» - 5 здобувачів – 83% 
Група АФ-23М 
-     на «відмінно» - 11 здобувачів – 53%; 
-     на «добре» - 7 здобувачів –33% 
-     на «задовільно» - 3 здобувача – 14% 
Наведені дані свідчать про те, що рівень якісної успішності відповідають вимогам Галузевих 

стандартів вищої освіти з фінансів, банківської справи та страхування. 
  
Позитивні риси в роботі педагогічного колективу по підготовці фахівців 
Застосування передових форм та методів навчання, знань професійної іноземної мови, 

використання технічних засобів, ПЕОМ, реальних фінансових програм дало можливість 
підготувати майбутніх фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
на відповідному сучасним вимогам рівні. 

З метою подальшого поліпшення процесу підготовки та захисту кваліфікаційних 
магістерських робіт комісією сформовано наступні рекомендації: 

1. Звернути увагу здобувачів на якість оформлення презентаційних матеріалів до 
кваліфікаційних магістерських робіт, рекомендовано систематизувати зміст роботи у вигляді  
структурно-логічної схеми, яка може поєднувати усі складові (завдання, результати, предмет, 
об’єкт, мету дослідження). 

2. При аналізі теоретичних та практичних напрацювань вчених-науковців з проблем 
дослідження приділяти увагу  використанню   в роботах результатів наукових досліджень вчених 
ХНУ імені В.Н.Каразіна, вчених навчально-наукового інституту «Каразінський банківський 
інститут», наукових керівників КМР. 

3. Продовжити практику апробації  наукових результатів кваліфікаційної магістерської 
роботи на наукових конференціях та шляхом оприлюднення у вигляді публікації статей у 
спеціалізованих збірниках наукових праць або журналів з фаху. 

  
Екзаменаційна комісія № 60 із захисту кваліфікаційних магістерських робіт за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» працювала 11 грудня 2021 року. 
Склад комісії затверджений наказами Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 
№ 0202-1/363 від 03.11.2020 року та №0202-1/591 від 19.11.2021 року. Голова комісії: 
 Калініна К. В.,  фахівець з внутрішнього контролю Харківського відділення ПРАТ 
«АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 

Члени комісії:   професор кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
Самородов Б.В. д.е.н., професор, зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
Азаренкова Г.М., д.е.н., професор, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
Головко О.Г., к.е.н., доцент; доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
Орєхова К.В. к.е.н., доцент. 

Секретар:   Сокурова О.М., фахівець кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
Захист кваліфікаційних магістерських робіт проводився в очній формі . 
Кваліфікаційні магістерські роботи, представлені студентами до захисту, оформлені у 

відповідності до методичних рекомендацій і вимог, складаються зі: вступу, основної частини (3 
розділи), висновків, списку використаних джерел, додатків, супроводжуються рецензією 
підприємства (організації, установи), відгуком керівника кваліфікаційної магістерської роботи та 
звітом подібності, сформованого антиплагіатною системою Strikeplagiarism.com за результатами 
перевірки кваліфікаційної роботи. 

В кваліфікаційних магістерських роботах обов’язково визначається актуальність, мета, 
завдання дослідження та значення обраної теми для подальшого розвитку системи господарської 
діяльності підприємства. Обов’язкова вимога до кваліфікаційної магістерської роботи – науково 
обґрунтовані шляхи удосконалення та практичні рекомендації щодо розв’язання досліджуваного 
питання, виконані на основі проведеного аналізу діяльності конкретного підприємства (організації, 
установи). 
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Повнота й особливість реалізації мети та завдань кваліфікаційних магістерських робіт 
магістрів залежать від напряму дослідження, попередніх напрацювань студента та особливостей 
діяльності конкретного підприємства. 

Роботи здобувачами вищої освіти проводились на підставі статистичної, бухгалтерської та 
фінансової звітності досліджуваного суб’єкта господарювання. 

Тематика кваліфікаційних магістерських робіт, розроблена викладачами навчального 
закладу кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій з урахуванням перспективних 
напрямків розвитку науки, економіки, фінансової системи. 

Загальний рівень підготовки випускників відповідає вимогам освітнього ступеня «магістр» 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійної програми 
«Фінансові технології та банківський менеджмент». Здобувачі вищої освіти добре оволоділи 
теоретичним матеріалом, можуть аналізувати досліджуваний матеріал, робити висновки, надавати 
пропозиції. 

Здобувачі показали вміння самостійно та науково вирішувати конкретні економіко-
фінансові завдання та пропонувати напрямки їх впровадження. Результати дослідження здобувачів 
за темами кваліфікаційних магістерських робіт оприлюднені в матеріалах наукових статей та 
шляхом участі у науково-практичних конференціях тезами доповідей, у Всеукраїнських конкурсах 
наукових робіт за темами кваліфікаційних магістерських робіт. 

Результати захисту кваліфікаційних магістерських робіт свідчать про високий рівень їх 
підготовки. Тематика кваліфікаційних магістерських робіт розкрита повно і якісно. Оформлення 
кваліфікаційних магістерських робіт відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки 
України та методичним рекомендаціям. 

Всі студенти показали високий рівень наукової, теоретичної і практичної підготовки. При 
підготовці кваліфікаційних магістерських робіт здобувачами в повному обсязі використана 
необхідна спеціальна література, нормативні та фактичні матеріали підприємств, які були базами 
переддипломної практики. Здобувачі вищої освіти показали достатньо високий рівень творчої 
активності, вміння працювати з літературними джерелами, самостійно мислити, аналізувати наявну 
інформацію та узагальнювати результати власних досліджень. 1 кваліфікаційна магістерська робота 
була захищена англійською мовою. 2 кваліфікаційні магістерські роботи були виконанні на 
замовлення підприємств: АТ «Харківгаз» та АТ «УКРСИББАНК». 

Традиційно, за результатами захисту кваліфікаційних магістерських робіт, було проведено 
конкурс на кращу дипломну роботу, переможцями якого стали: 

1 місце – «Ефективне управління активами підприємства в умовах сталого розвитку», 
здобувач: Омеляненко Денис, науковий керівник: Головко Олена Григорівна, к.е.н., доцент. 

2 місце – «Управління грошовими потоками підприємства АТ «Харківгаз», здобувач: 
Остапенко Оксана, науковий керівник: Азаренкова Галина Михайлівна, д.е.н., професор. 

3 місце – «Фінансовий контролінг підприємства і інструменти та оцінювання 
результативності», здобувач: Кирко Ангеліна, науковий керівник: Головко Олена Григорівна, к.е.н., 
доцент. 

Відповідно до наказів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна від 
29.09.2021 р. № 0210-05/1946, від 28.09.2021 № 0210-07/648, «Про затвердження тем 
кваліфікаційних робіт» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» до 
виконання кваліфікаційних магістерських робіт було допущено 8 здобувачів вищої освіти денної 
форми навчання, захистили дипломні роботи 8 здобувачів вищої освіти, в тому числі: 

на «відмінно» - 3 здобувача вищої освіти – 37,5% 
на «добре» - 5 здобувачів вищої освіти – 62,5% 
Наведені дані свідчать про те, що рівень якісної успішності відповідають вимогам Галузевих 

стандартів вищої освіти з фінансів, банківської справи та страхування. 
Комісія також сформулювала ряд рекомендацій щодо подальшого удосконалення 

навчального процесу, підготовки та захисту кваліфікаційних магістерських робіт: 
1) продовжити практику захисту кваліфікаційних магістерських робіт англійською мовою; 
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2) при аналізі теоретичних та практичних напрацювань вчених-науковців з проблем 
дослідження приділяти увагу  використанню   в роботах результатів наукових досліджень вчених 
ХНУ імені В.Н.Каразіна, вчених навчально-наукового інституту «Каразінський банківський 
інститут», наукових керівників КМР. 

 
Кваліфікаційний іспит за спеціальністю 072 відбувся у червні 2022 року на денній та заочній 

формах навчання. Екзаменаційні комісії № 64 та 65. Програма кваліфікаційного іспиту за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищої освіти «бакалавр» 
вибіркова компонента «Фінанси» складена своєчасно та містить у собі такі складники: загальні 
положення (мету, характеристику програми), критерії оцінювання письмових відповідей та 
структуру екзаменаційного білету, програму екзамену з дисциплін: «Бізнес фінанси (рівень В – 
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг)», «Інвестування (рівень 
А)», «Державні фінанси», «Фінансовий ринок», рекомендовану літературу (законодавчі та 
нормативні активи, наукові праці учених). 

Програма кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» рівня вищої освіти «бакалавр» вибіркова компонента «Банківська справа» складена 
своєчасно та містить у собі такі складники: загальні положення (мету, характеристику програми), 
критерії оцінювання письмових відповідей та структуру екзаменаційного білету, програму екзамену 
з дисциплін: «Статистика (рівень В - Фінансово-банківська статистика», «Економічний аналіз 
(рівень С - Аналіз банківської діяльності», Банківська система (рівень В - Банківські операції» та 
«Банківська система (рівень С - Банківські операції II»  рекомендовану літературу (законодавчі та 
нормативні активи, наукові праці учених). 

Екзаменаційні білети складені у відповідності з діючими вимогами: 
- в достатній кількості; 
- завдання в екзаменаційних білетах охоплюють усі програмні теми зазначених 

дисциплін; 
- враховують зміни в практичній діяльності економічних агентів: підприємств, 

фінансових установ (банківських та небанківських); 
- завдавання, що наведені в екзаменаційних білетах носять ситуативно-проблемний 

характер. 
 
Загальний рівень підготовки здобувачів відповідає вимогам зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» рівня вищої освіти «бакалавр». 
Здобувачі в достатньому обсязі оволоділи теоретичним матеріалом, мають практичні 

навички щодо управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів 
економічних агентів в умовах турбулентності економіки України. Також вони отримали навички 
роботи на платформі Moodle та у програмному забезпеченні Zoom. 

Здобувачі вищої освіти рівня вищої освіти «бакалавр» можуть аналізувати досліджуваний 
матеріал, робити обґрунтовані управлінські висновки та намагаються аргументовано формулювати 
свою точку зору. 
 

Труднощі виникали при складанні ґрунтовних висновків до практичних завдань, при 
розкритті фінансових операцій на фондовому ринку, фінансових послуг з цінними паперами. Також 
слід відмітити, що здобувачі допускають неточності при відповідях на тестові завдання та 
недостатньо обґрунтовують розкриття проблем i перспектив розвитку фінансових ситуацій, що 
виникли у діяльності економічних агентів. Також труднощі виникали при виконанні практичних 
завдань з дисципліни «Статистика (рівень В - Фінансово-банківська статистика», а саме при 
розрахунках необхідних показників та формулюванні ґрунтовних висновків за ними. Деякі студенти 
допускали помилки в логічному обґрунтуванні результатів аналізу практичних завдань з 
дисципліни «Економічний аналіз (рівень С - Аналіз банківської діяльності». За дисциплінами 
«Банківська система (рівень В - Банківські операції» та «Банківська система (рівень С - Банківські 
операції II» допускались неточності при виконанні тестових завдань. 
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Результати кваліфікаційного іспиту за спеціальністю свідчать, що більшість здобувачів рівня 
вищої освіти «бакалавр» показали достатній рівень як теоретичної, так і практичної підготовки. 

До кваліфікаційного іспиту за спеціальністю допущено 15 студентів (вибіркова компонента 
«Фінанси»), які успішно його здали (табл.). 

 
Показник АФ-41Б-ІІ АФ-42Б АФ-43Б-ІІ 

Кількість здобувачів 10 2 3 
Відмінно 3 0 1 
Добре 6 2 2 
Задовільно 1 0 0 
Незадовільно 0 0 0 
Абсолютна успішність, % 100 100,0 100,0 
Якісна успішність,% 90,0 100,0 100,0 

До кваліфікаційного іспиту за спеціальністю допущено 15 студентів (вибіркова компонента 
«Банківська справа»), які успішно його здали (табл.). 

 
Показник АФ-41Б-І АФ-43Б-І 

Кількість здобувачів 11 4 
Відмінно 6 1 
Добре 3 1 
Задовільно 2 2 
Незадовільно 0 0 
Абсолютна успішність, % 100 100,0 
Якісна успішність,% 81,8 50,0 

 

Підвищення рівня якісної успішності здобувачів пов’язане з посиленням контролю за їхньою 
діяльністю в міжсесійний період шляхом проведення інтерактивного спілкування та тестування на 
платформі Moodle та з використанням програмного забезпечення Zoom. 

Наведені дані свідчать, що рівень якісної успішності здобувачів рівня вищої освіти 
«бакалавр» відповідає нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України. 
 

Частина здобувачів недостатньо володіють практичними навичками. Керівництво установ, 
де студенти проходять практичну підготовку не завжди створює належні умови для їхнього 
навчання. 
 

Застосування передових форм та методів, практична спрямованість, використання сучасних 
технічних засобів навчання. 

Платформа Moodle та програмне забезпечення Zoom дали можливість підготувати фахівців 
на відповідному сучасним вимогам рівні. 
 

3 метою подальшого поліпшення навчального процесу необхідно продовжити процес 
удосконалення системи організації самостійного вивчення здобувачами нового нормативного та 
інструктивного матеріалу, активізації тестового контролю знань, а також посилення індивідуальної 
роботи зі здобувачами та організації проведення консультаційних занять, орієнтації здобувачів на 
вирішення виробничих ситуацій на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ 
Студенти першого курсу освітнього ступеня «магістр» навчалися в масових відкритих онлайн 
курсах на платформі Prometheus (https://prometheus.org.ua). З ініціативи проф. Г.М. Азаренкової у 
рамках навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»,11 студентів через платформу масових 
відкритих онлайн-курсів Prometheus вивчали дистанційний курс «Фінансовий менеджмент», 
наданий викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Олексієм Геращенком. Всі студенти 
отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Також 17 студентів вивчали 
дистанційний онлайн курс  “Академічна доброчесність”, розміщений на сайті Відкритого 
університету майдану (ВУМ), та отримали відповідний сертифікат, підписаний С. Квітом, 
директором Центру забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», д.філол.наук, PhD, професором НаУКМА. 
Згідно з Листом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 17.08.2020 № 
0901-11/15 навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами», 
розроблений YEP – мережею академічних стартап інкубаторів запроваджено в освітній процес 
Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» для навчання студентів 4 
курсу бакалаврату варіативної компоненти «Фінанси» в рамках дисципліни «Професійний тренінг» 
(6 кредитів, залік) та вперше впроваджено викладання цього курсу як міжфакультетської 
дисципліни. Викладачами від кафедри, які викладали курс в рамках осіннього семестру 2020-2021 
н.р. були: д.е.н., професор Г. М. Азаренкова; к.е.н., доцент К. В. Орєхова. 
За результатами вивчення курсу викладачі кафедри та здобувачі отримали сертифікати про 
підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне 
підприємництво та управління стартап проектами» (вересень-грудень 2021, 42 години) від YEP – 
мережи академічних стартап інкубаторів. 
В рамках вивчення дисциплін «Інвестування» та «Фінансовий ринок» за ініціативою викладачів  
кафедри Орєхової К. В., Майбороди А. В. протягом ІІ семестру здобувачі першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти груп АФ-21Б, АФ-41Б-І, АФ-41Б-ІІ при вивченні вивчали курс 
«Основи фінансів та інвестицій», який був наданий викладачами курсу через платформу масових 
відкритих он-лайн курсів Prometheus та створений Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA 
Society Ukraine. Здобувачі групи АФ-21Б отримали 6 (шість) сертифікатів успішного закінчення 
курсу: Prometheus: Основи фінансів та інвестицій. Здобувачі групи АФ-41Б-І – 5 (п’ять) 
сертифікатів. Здобувачі групи АФ-41Б-ІІ – 4 (чотири) сертифікати. 
Деякі здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи АФ-21Б при вивченні 
дисципліни «Інвестування» за ініціативою доцента  кафедри Орєхової К. В. проходили он-лайн 
курс «Етика фінансів та інвестицій», створений Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA 
Society Ukraine, та розрахований на 12 годин. Курс також проходив на платформі Prometheus. 
Здобувачі групи АФ-21Б отримали 4 (чотири) сертифікатів успішного закінчення курсу: CFA 
Society Ukraine: Етика фахівця з фінансів та інвестицій. 
При вивченні дисципліни «Бізнес фінанси (рівень D – Фінанси малого бізнесу) за ініціативою 
доцента  кафедри Орєхової К. В. здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи АФ-
41Б-ІІ проходили он-лайн курс «Як будувати бізнес он-лайн», який був створений USAID від 
американського народу та проходив на платформі Prometheus. Здобувачі групи АФ-41Б-ІІ отримали 
3 (три) сертифікати успішного закінчення курсу: Prometeus: Як будувати бізнес онлайн 
При вивченні дисципліни «Бізнес фінанси (рівень С – Бізнес-планування) за ініціативою доцента  
кафедри Орєхової К. В. здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи АФ-41Б-ІІ 
проходили он-лайн курс «Фінансова грамотність для підприємців», створений UKAID from the 
British people, IFC International Finance Corporation, World bank group, Swiss Confederation, який був 
наданий викладачами Національної он-лайн школи для підприємців. Курс проводився на платформі 
Дія під патронатом Міністерства цифрової трансформації економіки України. Здобувачі групи АФ-
41Б-ІІ отримали 1 (один) сертифікат. 
В рамках вивчення дисципліни «Інвестування (рівень В – Проектне фінансування)» під 
керівництвом доцента кафедри Кочорби В.Ю. 4 студенти групи АФ-41Б-ІІ пройшли онлайн 

https://prometheus.org.ua/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/#%21253
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/#%21253
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/#%21253
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CXID101+2021_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CXID101+2021_T1/about
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навчання за програмою дистанційного навчання Prometheus в рамках вивчення курсу «Основи 
фінансів та інвестицій». За результатами успішного завершення курсу  отримано сертифікати. 

В рамках вивчення дисципліни «Державні фінанси» під керівництвом доцента кафедри 
Кочорби В.Ю.: 
- 4 студенти групи АФ-31Б-ІІ через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 
пройшли  навчання за програмою: «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні 
аспекти», наданий проектом «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів». 
Отримано сертифікати; 
- 4 студенти групи АФ-31Б-ІІ через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 
пройшли  навчання за програмою: «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого 
самоврядування», наданий Асоціацією міст України. Отримано сертифікати. 
 
Після проходження навчальної, виробничої практики 60 % студенти додатково отримали 
сертифікати он-лайн практик від АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УКРСИББАНК». 
Протягом 2 семестру 2021-2022 н.р. були проведені заняття з дисципліни циклу практичної 
підготовки «Професійний бізнес-кейс» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-
професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (викладачі: д.е.н., професор, 
завідувач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Азаренкова Г.М., PhD, старший 
викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Оніщенко І.О.). 
Курс дисципліни для здобувачів враховував специфіку теоретичних та практичних модулів 
тренінгового курсу "Як запустити кейс-клуб", що був проведений в рамках Проєкту USAID 
"Економічна підтримка Східної України" для викладачів ВНЗ, який заздалегідь пройшла та 
отримала сертифікат у 2021 році старший викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових 
технологій Оніщенко І.О. 
Розв’язання бізнес-кейсів передбачало командну роботу, з якою здобувачі успішно впоралися та 
показали високий рівень фахової підготовки за висунутими заздалегідь критеріями оцінювання: 
обґрунтованість, практичність, креативність, презентація результатів. 
В подальшому планується залучення здобувачів кафедри до кейс-чемпіонатів, а також участь в 
реальних бізнес-кейсах від стейкхолдерів та роботодавців. 
 
В рамках конкурсу «Молоді та здібні», який було проведено20 травня 2022 р. на кафедрі 
банківського бізнесу та фінансових технологій, в рамках II-ї Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та 
облікових систем», а саме в рамках засідання круглого столу: «Розвиток компетентностей сучасного 
банкіра та шляхи їх формування в системі вищої економічної освіти» під керівництвом зав. кафедри, 
д.е.н., проф. Г. М. Азаренкової та к.е.н., ст.викладача Н. Г. Вядрової було проведенно анкетування 
стейкхолдерів освітньо-професійних програм «Банківська справа та фінансовий консалтинг» та 
«Фінансові технології та банківський менеджмент». .Результати анкетування були обговорені на 
засіданні кафедри. 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Протягом 2021-2022 навчального року профорієнтаційна робота кафедри банківського 
бізнесу та фінансових технологій (далі – кафедра) проводилась відповідно до Плану роботи кафедри 
та завдань «Каразінського банківського інституту» ХНУ ім. В.Н.Каразіна (далі – Інститут).   

         На виконання поставлених завдань на навчальний рік, співробітниками кафедри було 
здійснено: 
-    Особисте відвідування і налагодження співпраці в різних формах з 6 навчальними закладами 
середньої освіти і 2 закладами передвищої освіти, в тому числі за межами Харківського регіону 
(протягом року); 
-    Посилено роботу по залученню на навчання осіб з тимчасово окупованих територій і зони 
бойових дій. 
-    Участь у презентації Інституту в Днях відкритих дверей та  опрацювання отриманих 
контактів  по результатам реєстрації осіб в заходах. 
-    Проведено гостьові і відкритті заняття за участі практичних фахівців з фінансів, банківської 
сфери, страхування, юридичних компаній для посилення і поглиблення професійних компетенцій 
здобувачів. 
-    Підготовлено та проведено комплекс заходів з профорієнтаційної роботи з абітурієнтами: - 
фінансово-інтелектуальні ігри та вікторини з метою знайомства вищою економічною освітою, 
формуванням та розвитком життєво необхідних, загальних компетентностей через проектну, 
творчу, та ігрову діяльність; 
-    Оновлено для здобувачів коледжів і технікумів платформу із сервісом підготовчих курсів до 
вступу і тестування; 
-    Проведено презентації освітніх програм і співбесіди з випускниками 1 освітнього ступеню 
щодо продовження навчання на відповідних програмах Інституту магістерського рівня; 
-    Підготовлено програми і підготовчі дистанційні курси для вступу бакалаврів до магістратури 
на освітні програми Інституту; 
-    Розширено напрямки співпраці Інституту з банківськими установами, підприємствами, 
організаціями в умовах воєнного стану, в тому числі зі ЗМІ; 
-    Контактування з особами по сформованим базам даних  випускників закладів освіти. 

-    Презентація освітніх програм кафедри в загальноміському заході «Ніч Науки»; 

-    Участь в акції «Монетки дітям» від НБУ та благодійного фонду «Таблеточки»; 

-    Долучення до викладання в Малому Каразінського університету для учнів закладів середньої 
освіти; 
-    Проведено роботу з організації турніру «Фінансова грамотність» 

-    Проведено різноформатні заходи з залученням провідних компаній і практичних фахівців 
для здобувачів вищої освіти в рамках Тижня кар’єри 
-    Налагоджено співпрацю з закладами середньої освіти в рамках діяльності «Мала академія 
наук»; 
-    Організовано та проведено конкурс «Молоді та здібні» з залученням випускників в якості 
членів журі 
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-    Робота по розповсюдженню інформації про навчальний заклад і освітні програми в 
соціальних мережах; 
-    Налагодження індивідуальних контактів з потенційними абітурієнтами  в межах особистих 
зав’язків співробітників. 

Протягом навчального року в межах проведеної діяльності кафедри охоплено понад 300 
абітурієнтів із понад 20 навчальних закладів України. Загалом профорієнтаційну роботу кафедри 
протягом 2021-2022 року було побудовано на принципах, що сприятимуть результативності та 
досягнення кінцевої мети - залученні вступників до навчання на освітні програми Інституту на інші 
спеціальності ХНУ ім. В.Н.Каразіна загалом. Профорієнтаційна робота  кафедра будувалась з 
урахуванням переважно дистанційної роботи. Суттєво на реалізацію завдань, що визначені перед 
колективом вплинула діяльність в умовах правового режиму воєнного стану , що і стало головним 
викликом. 
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НАУКОВА РОБОТА 
 
 Сучасний стан науково-дослідної діяльності кафедри банківського бізнесу та фінансових 
технологій характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів розвитку 
наукової школи кафедри: «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів». 

Протягом року була підготовлена заявка на науково-дослідну тему на замовлення Державного 
бюджету: «Фінансова безпека економічних агентів як фактор забезпечення національної безпеки 
України». Керівник проекту: д.е.н., професор Самородов Б.В. 

Інші автори проекту: Азаренкова Г.М., д.е.н., професор; Погореленко Н.П., д.е.н., доцент; Орєхова 
К.В., к.е.н, доцент; Головко О.Г., к.е.н., доцент; Оніщенко І.О.,  PhD; Майборода А.В., к.е.н.!». Тема 
отримала 73 бала (прохідний бал склав 75 балів). На наступний рік планується її доопрацювання та 
повторне подання. 
В 2021-2022 н.р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Бабенко М. В. (PhD): 

1. Тема дисертації «Управління фінансовою стабільністю банку в умовах турбулентності економіки 
України» за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» за галуззю знань: 07 
– «Управління та адміністрування». ( науковий керівник Азаренкова Г.М.) 

В рамках основних напрямків наукових досліджень інституту професорсько-викладацький склад 
кафедри проводить науково-дослідну роботу за напрямками: 
1.         Тема докторської дисертації: Забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств 
України (докторант: Орєхова К. В.,  ). Науковий керівник - Азаренкова Г.М. 

Статті 

№ Факультет/ 
ННІ/НДІ 

Автори: 

(ПІБ) 

Назва роботи Назва видання, 
де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер (випуск, перша-
остання сторінки роботи) 

1.                     ННІ «Каразінський 
банківський 

інститут» 

Волохата В.Є. Сучасний стан та перспективи 
розвитку банківських 
інновацій в контексті 
підвищення якості 
обслуговування клієнтів 

Науковий 
журнал 
«Бізнес-
Інформ». 2021. 

№ 4. С. 204-209. URL: 
https://www.business-
inform.net/export_pdf/busines
s-inform-2021-4_0-pages-
204_209.pdf, 

2.                     ННІ «Каразінський 
банківський 

інститут» 

Волохата В.Є. Проблеми функціонування 
платіжних карток в Україні. 
Міжнародний досвід розвитку 
ринку платіжних карток 

Науковий 
журнал 
«Бізнес-
Інформ». 2022. 

№ 3. у друці 

https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-204_209.pdf
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3.                     ННІ «Каразінський 
банківський 

інститут» 

Орєхова К. В., 

Гнип Н. О. 

Оптимізаційне моделювання 
підвищення фінансової 
безпеки машинобудівних 
підприємств 

Науковий 
журнал  
«Причорномор
ські економічні 
студії». 2021. 

Випуск 65. С. 94-98. 
http://bses.in.ua/journals/2021
/65_2021/17.pdf 

(категорія «Б») 

4.                     ННІ «Каразінський 
банківський 

інститут» 

Погореленко Н. 
П., 

Глущенко О. В. 

Прогнозування: сутність і 
значення для реалізації 
монетарної політики 

Економічна 
теорія та право. 
2021. 

№ 4 (47). С. 25-52. URL: 
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp
-content/uploads/2022/01/25-
52.pdf. 

(Index Copernicus, фахове 
видання) 

З них Статті у зарубіжних виданнях 

5. ННІ «Каразінський 
банківський 

інститут» 

Viadrova In., 
Bitner I., 

Lyashenko V. 

Wavelet Coherence as a Tool for 
Assessing the Functioning of the 
Banking System (on the 
Example of Data From Ukraine) 

International 
Journal of 
Academic 
Accounting, 
Finance & 
Management 
Research 
(IJAAFMR). 
Washington DC, 
USA. 2021. 

Vol. 5, Issue 11 (November). 
P. 139-145. URL: 

http://www.ijeais.org/ijaafmr/i
ndex.php/ijaafmr-5-11-2021/. 

6. ННІ «Каразінський 
банківський 

інститут» 

Viadrova In., 
Baranova V., 
Lyashenko V. 

Dynamics of Development of 
the U.S.A., Canada and UK 
Financial Markets in the Display 
of Stock Indices of their Banking 
Institutions 

International 
Journal of 
Academic 
Accounting, 
Finance & 
Management 
Research 
(IJAAFMR). 
Washington DC, 
USA. 2022. 

Vol. 6, Issue 4 (April). P. 1-8. 
URL: http://ijeais.org/wp-
content/uploads/2022/4/IJAA
FMR220401.pdf. 

7. ННІ «Каразінський 
банківський 

інститут» 

Samorodov B., 
Galych R., 

Shevchenko V., 

Danilets D. 

Fiscal operations on the way of 
ensuring budget security of 
Ukraine in crisis 

Public security 
and public 

order: research 
journal. 

Lithuania, 
Vilnius. 2022. 

у друці 

URL: 
https://ojs.mruni.eu/ojs/vsvt/in
dex 

(Index Copernicus) 

http://bses.in.ua/journals/2021/65_2021/17.pdf
http://bses.in.ua/journals/2021/65_2021/17.pdf
http://bses.in.ua/journals/2021/65_2021/17.pdf
http://bses.in.ua/journals/2021/65_2021/17.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/25-52.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/25-52.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/25-52.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/25-52.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/25-52.pdf
http://www.ijeais.org/ijaafmr/index.php/ijaafmr-5-11-2021/
http://www.ijeais.org/ijaafmr/index.php/ijaafmr-5-11-2021/
http://www.ijeais.org/ijaafmr/index.php/ijaafmr-5-11-2021/
http://www.ijeais.org/ijaafmr/index.php/ijaafmr-5-11-2021/
http://ijeais.org/wp-content/uploads/2022/4/IJAAFMR220401.pdf
http://ijeais.org/wp-content/uploads/2022/4/IJAAFMR220401.pdf
http://ijeais.org/wp-content/uploads/2022/4/IJAAFMR220401.pdf
http://ijeais.org/wp-content/uploads/2022/4/IJAAFMR220401.pdf
https://ojs.mruni.eu/ojs/vsvt/index
https://ojs.mruni.eu/ojs/vsvt/index
https://ojs.mruni.eu/ojs/vsvt/index
https://ojs.mruni.eu/ojs/vsvt/index
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8. ННІ «Каразінський 
банківський 

інститут» 

Oriekhova K., 
Kendiukhov Ol., 
Zakharkin Ol., 
Solodovnik Ol., 
Zakharkina L., 
Murovana T. 

Optimization modeling of 
engineering enterprises financial 
security improvement 

Journal of 
Applied 
Engineering 
Science. Journal 
of Applied 
Engineering 
Science. Srbija, 
Beograd, 2021. 

Vol. 19, br. 4. P. 1065-1073. 
URL: 

https://aseestant.ceon.rs/index
.php/jaes/article/view/30842. 

(SCOPUS) 

Статті зі студентами 

№ Факультет/ 
ННІ/НДІ 

Автори: 

(ПІБ) 

Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання сторінки 

роботи) 

1.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Вядрова Н.Г., 

Северіна К. 

Диверсифікація діяльності банку 
та роль банківських послуг у 
формуванні доходів 

Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитні системи: 

Перспективи 
розвитку» 

(Financial and credit 
systems: prospects 
for development). 

2022. 

№ 1 (4). С. 19-27. URL: 
https://periodicals.karazin.u
a/fcs/article/download/1795

1/16829. 

2.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Гнип Н. О., 

Яцина К. Г. 

Підвищення ефективності 
управління власним капіталом 
підприємства 

Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитні системи: 
Перспективи 
розвитку» 
(Financial and credit 
systems: prospects 
for development). 
2021. 

Том 2. № 2. С. 61-69. 

URL: 
https://periodicals.karazin.u
a/fcs/issue/archive. 

3.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Головко О., 

Третяк Н., 

Кирко, А. 

Ефективне управління 
підприємством на засадах 
фінансового контролінгу 

Соціальна 
економіка 

2021. № 62. URL: 
https://periodicals.karazin.u
a/soceconom/article/view/1
8257 

4.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Golovko O., 

Omelianenko 
D. 

Peculiarities of business asset 
management 

Економіка та право 
= Economics and 
law : наук. журн. / 
Нац. акад. наук 
України, Ін-т 
економіко-
правових 
досліджень НАН 
України, Дон. нац. 
техн. ун-т 

2021. № 2 (61). URL: 
http://economiclaw.kiev.ua/i
ndex.php/economiclaw/artic
le/view/1042 

https://aseestant.ceon.rs/index.php/jaes/article/view/30842
https://aseestant.ceon.rs/index.php/jaes/article/view/30842
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/download/17951/16829
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/download/17951/16829
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/download/17951/16829
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/download/17951/16829
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/download/17951/16829
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/archive
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/archive
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/archive
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/archive
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18257
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/1042
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5.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Golovko O., 

Danylchenko 
I., 

Pohorelenko 
A., 

Sytnyk B. 

Management of the bank's credit 
activity  as a factor ensuring its 
stability. 

Financial and credit 
systems: prospects 
for development 

2021. №3. URL: 
https://periodicals.karazin.u
a/fcs/issue/view/1140/1477 

6.                     ННІ 
«Каразінський 
банківський 
інститут» 

Кочорба В. 
Ю., 

Коваленко 
В.В., 

Коваль Н.А. 

Дослідження сучасного стану 
кредитного портфеля банків 
України та ефективність його 
управління 

Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитні системи: 
Перспективи 
розвитку» 
(Financial and credit 
systems: prospects 
for development) 

2021. № 1 
(1).URL:https://periodicals.
karazin.ua/fcs/article/view/1
7583/16124 

 

7.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Кочорба В. 
Ю., 

Паншин В. С. 

Стратегічний розвиток банку за 
умов ефективного 

корпоративного управління 

Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитні системи: 

Перспективи 
розвитку» 

(Financial and credit 
systems: prospects 
for development) 

2022. № 1 (4) URL: 
https://periodicals.ka

razin.ua/fcs 

 

8.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Bitner I., 

Viazovyi S. 

Determination of Prospective 
Directions for Improvement of 

Cashless Calculations and Their 
Standardization for the Ukrainian 

Payments Market 

Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитні системи: 
Перспективи 
розвитку» 
(Financial and credit 
systems: prospects 
for development) 

2022. № 1 (4). P. 63-70. 
URL: 

https://periodicals.karazin.u
a/fcs/article/view/18281/168

34. 

9.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Samorodov B., 

Zhytar M. 

Infrastructural Assurance of the 
Mechanism for Regulating 
Imbalances in the Movement of 
Financial Resources of the Ukrainian 
Economy in the Context of External 
fluctuations 

Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитні системи: 
Перспективи 
розвитку» 
(Financial and credit 
systems: prospects 
for development) 

2022. № 1 (4). 

P. 28-35. URL: 
https://periodicals.karazin.u
a/fcs/article/view/18527/168

31. 

  

 

 

https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1140/1477
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1140/1477
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1140/1477
https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1140/1477
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/17583/16124
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/17583/16124
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/17583/16124
https://periodicals.karazin.ua/fcs
https://periodicals.karazin.ua/fcs
https://periodicals.karazin.ua/fcs
https://periodicals.karazin.ua/fcs
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18281/16834
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18281/16834
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18281/16834
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18281/16834
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18281/16834
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18527/16831
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18527/16831
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18527/16831
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18527/16831
https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18527/16831
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Тези 

№ Факультет/ 
ННІ/НДІ 

Автори: 

(ПІБ) 

Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання 

сторінки роботи) 

1.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Азаренкова Г., 
Оніщенко І. 

Цифрові технології як засіб 
підвищення інформаційної 
транспарентності урядом 

держави 

Матеріали ІІІ 
Міжнародного форуму 
науковців та дослідників 
«SCIENCE AND STUDY 
2021», 1 жовтня 2021 року, 
Асоціація сприяння 
глобалізації освіти та 
науки «СПЕЙСТАЙМ», 
Київ, Україна, 326 с. 

C. 10-13. 

2.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Азаренкова Г., 

Мальцева А. 

Реструктуризація та 
реорганізація банків у 
сучасних умовах 
антикризового управління 

Матеріали ІІІ 
Міжнародного форуму 
науковців та дослідників 
«SCIENCE AND STUDY 
2021», 1 жовтня 2021 року, 
Асоціація сприяння 
глобалізації освіти та 
науки «СПЕЙСТАЙМ», 
Київ, Україна, 326 с. 

C. 195-198. 

3.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Азаренкова Г., 

Томарович Т. 

Управління фінансовими 
потоками банку в умовах 
турбулентності 
фінансового ринку 

Матеріали ІІІ 
Міжнародного форуму 
науковців та дослідників 
«SCIENCE AND STUDY 
2021», 1 жовтня 2021 року, 
Асоціація сприяння 
глобалізації освіти та 
науки «СПЕЙСТАЙМ», 
Київ, Україна, 326 с. 

C. 280-282. 

4.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Азаренкова Г. М., 

Їжаченко В. В. 

Фінансовий менеджмент 
малого бізнесу 

Сучасний стан, проблем 
та перспективи 
розвитку бізнесу, 
фінансово-кредитних та 
облікових систем: 
збірник тез доповідей ІI 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
(Україна, м. Харків, 20 
травня 2022 року). Харків 
: ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2022. 318 с. 

C. 40-42. 

URL: 
http://kbi.karazin.ua/miz
hnarodna-naukovo-
praktichna-
konferenciya-suchasnij-
stan-problem-ta-
perspektivi-rozvitku-
biznesu-finansovo-
kreditnix-ta-oblikovix-
sistem 
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5.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Azarenkova G., 

Vlasova Vl. 

Important critical factors of 
the company's financial 

strategy 

Сучасний стан, проблем та 
перспективи розвитку 
бізнесу, фінансово-
кредитних та облікових 
систем: збірник тез 
доповідей ІI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 20 травня 2022 
року). Харків : ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 318 с. 

C. 6-8. 

URL: 
http://kbi.karazin.ua/miz
hnarodna-naukovo-
praktichna-
konferenciya-suchasnij-
stan-problem-ta-
perspektivi-rozvitku-
biznesu-finansovo-
kreditnix-ta-oblikovix-
sistem 

6.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Azarenkova G., 
Udovenko El. 

The main measures of anti-
crisis financial management in 

Ukrzaliznytsia 

Сучасний стан, проблем та 
перспективи розвитку 
бізнесу, фінансово-
кредитних та облікових 
систем: збірник тез 
доповідей ІI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 20 травня 2022 
року). Харків : ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 318 с. 

C. 9-11. 

URL: 
http://kbi.karazin.ua/miz
hnarodna-naukovo-
praktichna-
konferenciya-suchasnij-
stan-problem-ta-
perspektivi-rozvitku-
biznesu-finansovo-
kreditnix-ta-oblikovix-
sistem 

7.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Бітнер І. В., 
Гончарук Х. М. 

Позитивні та негативні 
наслідки присутності 
іноземного капіталу в 
Україні 

Сучасне управління 
організаціями: концепції, 
цифрові трансформації, 
моделі інноваційного 
розвитку: збірник тез 
доповідей I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 25 листопада 2021 
року). 369 с. 

С. 11-13. 

8.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Бітнер І. В., 

Остапенко В. В. 

Інвестиційне кредитування 
як метод фінансування 
інвестиційних проектів 

Сучасне управління 
організаціями: концепції, 
цифрові трансформації, 
моделі інноваційного 
розвитку: збірник тез 
доповідей I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 25 листопада 2021 
року). 369 с. 

С. 14-16. 
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9.                     ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Бітнер І. В., 

Черваньов.Д. О. 

Оцінка фінансових ризиків 
ат кб «приватбанк»як 
визначальний аспект 
інноваційного розвитку 
банківської установи 

Сучасне управління 
організаціями: концепції, 
цифрові трансформації, 
моделі інноваційного 
розвитку: збірник тез 
доповідей I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 25 листопада 2021 
року). 369 с. 

C. 17-19. 

10.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Бітнер І. В., 

Панченко К. І. 

Модель класифікації 
персоналу для оцінки станів 
кадрового потенціалу  
підприємства 

Сучасне управління 
організаціями: концепції, 
цифрові трансформації, 
моделі інноваційного 
розвитку: збірник тез 
доповідей I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 25 листопада 2021 
року). 369 с. 

С. 252-254. 

11.                  ННІ «Кара-
зінський 

банківський 
інститут» 

Волохата В.Є. 
Сучасний механізм та 
підходи до формування 
системи управління 
активами та пасивами 
банківських установ 

Вдосконалення економіки 
країни: проблеми та 
шляхи вирішення: 
Матеріали всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 26 
лютого 2022 року) / ГО 
«Львівська економічна 
фундація». Львів: ЛЕФ, 
2022. 

С. 88-92. 

12.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Гнип Н. О., 

Карпішина А. Р. 

Вплив процесів глобалізації 
та цифровізації на ринок 
страхових послуг в Україні 

Сучасне управління 
організаціями: концепції, 
цифрові трансформації, 
моделі інноваційного 
розвитку: збірник тез 
доповідей I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 25 листопада 2021 
року). 369 с. 

C. 29-31. 

13.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Гнип Н. О., 

Туінова Т. І. 

Проблеми страхового ринку 
України 

Сучасне управління 
організаціями: концепції, 
цифрові трансформації, 
моделі інноваційного 
розвитку: збірник тез 
доповідей I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 25 листопада 2021 
року). 369 с. 

C. 32-34. 
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14.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Гнип Н. О., 

Шевченко Д. Ю. 

Дослідження 
функціонування страхового 
ринку України в умовах 
пандемії COVID-19 

Сучасне управління 
організаціями: концепції, 
цифрові трансформації, 
моделі інноваційного 
розвитку: збірник тез 
доповідей I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 25 листопада 2021 
року). 369 с. 

C. 35-37. 

15.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Головко О., 

Данильченко І. 

Управління кредитною 
діяльністю банку як фактор 

забезпечення його 
стабільності. 

Матеріали ІІІ 
Міжнародного форуму 

науковців та дослідників 
«SCIENCE AND STUDY 

2021», 1 жовтня 2021 
року, Асоціація сприяння 

глобалізації освіти та 
науки «СПЕЙСТАЙМ», 

Київ, Україна, 326 с. 

С. 227-231. 

16.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Golovko O., 

Udovenko E. 

Organization of enterprise 
planning system in the 

conditions of crisis 
management. 

Сучасні тенденції 
розвитку економіки, 
фінансів та управління: 
нові можливості, 
проблеми, перспективи: 
зб. матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 10 
листопада 2021 р.. К. : 
КУБГ, 2021. 

C. 215-217. 

17.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Golovko O., 

Vlasova V. 

Management of profitability 
of the enterprise 

Сучасні тенденції 
розвитку економіки, 
фінансів та управління: 
нові можливості, 
проблеми, перспективи: 
зб. матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 10 
листопада 2021 р.. К. : 
КУБГ, 2021. 

C. 219-222. 
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18.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Vlasova Vl., 

Golovko  Ol. 

Bankruptcy forecasting as a 
method of assessing the 

financial condition of the 
enterprise 

Наукові дослідження 
молоді з проблем 
європейської інтеграції: 
збірник тез доповідей ХI 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених та 
студентів (Україна, м. 
Харків, 28 квітня 2022 
року). Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 262 с. 

С. 6-8. 
http://kbi.karazin.ua/miz
hnarodna-naukovo-
praktichna-
konferenciya-molodix-
uchenix-i-studentiv/. 

19.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Golovko Ol., 

Udovenko E. 

Features of anti-crisis 
management at the enterprise 

Наукові дослідження 
молоді з проблем 
європейської інтеграції: 
збірник тез доповідей ХI 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених та 
студентів (Україна, м. 
Харків, 28 квітня 2022 
року). Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 262 с. 

С. 60-62. 
http://kbi.karazin.ua/miz
hnarodna-naukovo-
praktichna-
konferenciya-molodix-
uchenix-i-studentiv/. 

20.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Oriekhova K. V., 
Palazentseva K. V. 

Assessment of the impact of 
cash flow on the financial 
stability of the company 

Сучасне управління 
організаціями: концепції, 
цифрові трансформації, 
моделі інноваційного 
розвитку: збірник тез 
доповідей I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Україна, м. 
Харків, 25 листопада 
2021 року). 369 с. 

С. 317-319. 

21.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Орєхова К. В., 

Бородіна Є. О. 

Вплив руху грошових 
коштів на фінансову 
стабільність підприємства  

Тези доповіді на Щорічній 
міжнародній Internet-
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Стратегії інноваційного 
розвитку економіки 
України: проблеми, 
перспективи, 
ефективність «Форвард-
2021» (Україна, м. Харків, 
грудень 2021 року). 

URL: 
http://www.hpi.kh.ua/fo
rum/showthread.php?t=
785. 
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34.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Бондарь Ю.І. 

(керівник: 

Орєхова К. В.) 

Екологічні інвестиції у місті 
Кривий Ріг 

Наукові дослідження 
молоді з проблем 
європейської інтеграції: 
збірник тез доповідей ХI 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених та 
студентів (Україна, м. 
Харків, 28 квітня 2022 
року). Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 262 с. 

С. 73-75. 
http://kbi.karazin.ua/miz

hnarodna-naukovo-
praktichna-

konferenciya-molodix-
uchenix-i-studentiv/. 

35.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Косовцова А.С. 

(керівник: 

Орєхова К. В.) 

Інвестиційний проект з 
переробки сміття 

Наукові дослідження 
молоді з проблем 
європейської інтеграції: 
збірник тез доповідей ХI 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених та 
студентів (Україна, м. 
Харків, 28 квітня 2022 
року). Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 262 с. 

С. 84-86. 
http://kbi.karazin.ua/miz

hnarodna-naukovo-
praktichna-

konferenciya-molodix-
uchenix-i-studentiv/. 

36.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Кузьміна В. Д. 

(керівник: 

Орєхова К. В.) 

Інвестиційний проект щодо 
очищення повітря від 
викидів в місті Кам’янське 

Наукові дослідження 
молоді з проблем 
європейської інтеграції: 
збірник тез доповідей ХI 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених та 
студентів (Україна, м. 
Харків, 28 квітня 2022 
року). Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 262 с. 

С. 87-89. 
http://kbi.karazin.ua/miz

hnarodna-naukovo-
praktichna-

konferenciya-molodix-
uchenix-i-studentiv/. 

37.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Марцун Г. А. 

(керівник: 

Орєхова К. В.) 

Інвестування у 
вітроенергетику на 
Арабатській стрілці 

Наукові дослідження 
молоді з проблем 
європейської інтеграції: 
збірник тез доповідей ХI 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених та 
студентів (Україна, м. 
Харків, 28 квітня 2022 
року). Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 262 с. 

С. 94-96. 
http://kbi.karazin.ua/miz

hnarodna-naukovo-
praktichna-

konferenciya-molodix-
uchenix-i-studentiv/. 
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38.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Томік А. В. 

(керівник: 

Орєхова К. В.) 

Капітальні інвестиції у 
ремонт дитячої лікарні та 
створення діагностичного 
центру 

Наукові дослідження 
молоді з проблем 
європейської інтеграції: 
збірник тез доповідей ХI 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених та 
студентів (Україна, м. 
Харків, 28 квітня 2022 
року). Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2022. 262 с. 

С. 101-103. 
http://kbi.karazin.ua/miz

hnarodna-naukovo-
praktichna-

konferenciya-molodix-
uchenix-i-studentiv/. 

З них у зарубіжних виданнях 

39.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Вядрова Н. Г., 

Шульгіна Н. Д. 

Лояльність клієнтів як 
складова ефективного 
менеджменту банківських 
установ 

Modern scientific research: 
achievements, innovations 
and development prospects: 
VI Міжнародна науково-
практична конференція 
(Берлін, Німеччина, 21-23 
листопада 2021 року) 

URL: 
https://aip.scitation.org/t
oc/apc/current. 

40.                  ННІ 
«Каразінський 

банківський 
інститут» 

Вядрова Н. Г. 

Пісаренко А. С. 

Пошук ефективних 
інструментів реалізації 
маркетингової стратегії 
банку в умовах пандемії 
Covid-19 

Modern scientific research: 
achievements, innovations 
and development prospects: 
VI Міжнародна науково-
практична конференція 
(Берлін, Німеччина, 21-23 
листопада 2021 року) 

URL: 
https://aip.scitation.org/t
oc/apc/current. 

41.                  ННІ «Кара-
зінський 

банківський 
інститут» 

Samorodov B., 
Galych R., 

Shevchenko V., 

Danilets D. 

Fiscal operations on the way of 
ensuring budget security of 
Ukraine in crisis 

Annual Scientific Forum 
“Networking on Sustainable 
Security in the Dynamic 
Environment”; Mykolas 
Romeris university 
(Lithuania, Vilnius, the 20th 
of April, 2022) 
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Відомості про отримані премії та патенти 

Патенти (п), заявки (з), позитивні рішення (пр) 

N 

з/п 

Ознака 

П/З/ПР 

Факультет / 

 науковий 
підрозділ 

Назва Автори: 

прізвище, 
ім.`я, по-
батькові 

Власник: 
(автори, ХНУ 

імені В.Н. 
Каразіна, інша 

організація) 

Вихідні дані 

1                                              
ПР ННІ 

«Каразінський 
банківський 

інститут» 

Впровадження 
системи 
збалансованих 
показників як 
інструментарій 
стратегічного 
розвитку 
національних 
підприємств 

Орєхова К. В., 

Головко О. Г. 

Орєхова К. В., 

Головко О. Г. 

Заява від 26 квітня 
2021 р. № c202103894 

Оригіналом цього 
документа є 
електронний документ 
з ідентифікатором: GR 
0148230651. URL: 
https://sis.ukrpatent.org. 

2                                          
ПР ННІ 

«Каразінський 
банківський 

інститут» 

Фінансова 
стабільність 
суб'єктів 
господарювання в 
умовах мінливості 
та невизначеності 
ринкового 
середовища 

Орєхова К. 
В., 

Головко О. Г. 

Орєхова К. В., 

Головко О. Г. 

Заява від 14 грудня 2021 
р. № c202103914. URL: 
https://sis.ukrpatent.org. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 І. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей 

В табл. представлено динаміку студентських наукових робіт на Всеукраїнському конкурсі. 
  

https://sis.ukrpatent.org/
https://sis.ukrpatent.org/
https://sis.ukrpatent.org/
https://sis.ukrpatent.org/
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Студентські наукові роботи на Всеукраїнському конкурсі 

Університетський етап І 
туру Всеукраїнського 
конкурсу 2021/2022 н.р.: 

Всього 16 наукових 
студентських робіт 

Диплом І ступеня – 9 

Диплом ІІ ступеня – 3 

Диплом ІІІ ступеня – 4 

Грамота – 0 

Університетський етап І 
туру Всеукраїнського 
конкурсу 2020/2021 н.р.: 

Всього 18 наукових 
студентських робіт 

Диплом І ступеня – 9 

Диплом ІІ ступеня – 5 

Диплом ІІІ ступеня – 4 

Грамота – 0 

Університетський етап І 
туру  Всеукраїнського 
конкурсу 2019/2020 н.р.: 

Всього 29 наукових 
студентських робіт 

Диплом І ступеня – 10 

Диплом ІІ ступеня – 16 

Диплом ІІІ ступеня – 3 

Грамота – 0 

Університетський етап І 
туру  Всеукраїнського 
конкурсу 2018/2019 н.р.: 

Всього 51 наукова 
студентська робота 

Диплом І ступеня – 16 

Диплом ІІ ступеня – 18 

Диплом ІІІ ступеня – 14 

Грамота – 3 

У зв’язку з воєнним 
станом в Україні ІІ тур 
перенесено на осінь 2022 
року 

Питома вага учасників ІІ 
туру – 90% 

Питома вага учасників ІІ 
туру – 90% 

Питома вага учасників ІІ 
туру – 67% 

Всеукраїнський тур 
2020/2021 н.р. 

Всього 18 наукових 
студентських робіт (30 
учасників) 

Диплом І ступеня – 1 

Диплом ІІ ступеня – 2 

Диплом ІІІ ступеня – 5 

(всього 6 наукових робіт 
здобули перемогу) 

Грамота – 0 

Без результату – 24 
наукові роботи 

Участь у Конкурсі за 
напрямом «Міжнародні 
економічні відносини»  
відбудеться у червні 

Всеукраїнський тур 
2019/2020 н.р. 

Всього 26 наукових 
студентських робіт (36 
учасників) 

Диплом І ступеня –  3 

Диплом ІІ ступеня – 3 

Диплом ІІІ ступеня – 4 

(всього 7 наукових робіт 
здобули перемогу) 

 Грамота – 4 

Без результату –18 
наукові роботи 

Участь у Конкурсі за 
напрямом «Міжнародні 
економічні відносини»  
перенесено на період 
після закінчення 
карантину 

Всеукраїнський тур 
2018/2019 н.р. 

Всього 34 наукових 
студентських робіт (49 
учасників) 

Диплом І ступеня – 1 

Диплом ІІ ступеня – 2 

Диплом ІІІ ступеня – 10 

(всього 10 наукових 
робіт здобули перемогу) 

 Грамота – 6 

Без результату – 22 
наукових роботи 

 У зв’язку з воєнним станом в Україні ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей, а також Міжнародний конкурс студентських наукових 
робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» завершено 
на першому етапі. 
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Результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2021/2022 н.р. 

№ Напрям Шифр Керівн
ик 

Студент 
Назва наукової роботи 

І 

ТУР 

ІІ 

ТУР 

Місце 

проведення 
конкурсу 

ІНСТИТ
УТ-
СЬКИЙ 

ВСЕУК
РАЇН-
СЬКИЙ 

1.         Автомобіл
ьний 
транспорт 

(159) 

      
  

      

1.1
. Напрям 

«Транспо
ртне 
підприєм-
ництво» 

Криза  
залізниця 

Головк
о О.Г. 

1.     
Удовенко Є. 
В. 
2.     
Погореленк
о А. К. 

1.Особливості 
антикризового 
менеджменту на 
підприємстві 

І   Харківський 
національни
й 
автомобільно
-дорожній 
університет 

Вул. 
Ярослава 
Мудрого, 25, 
м. Харків, 
61002 ЧЛЕН 
КК 

Транспорт 
контролінг 

Головк
о О.Г. 

3.     Бурбала 
С. М. 
4.     Притико 
А. Р. 

2. Особливості 
використання 
бюджетування для 
підвищення 
ефективності 
фінансового контролінгу 
на підприємствах 

ІІ 
  

Ціна 
Облавтодор 

Головк
о О.Г. 

5.     Гладка 
Ю. О. 
6.     Ігнатова 
Д. О. 

3. Встановлення цін та їх 
вплив на формування 
прибутку підприємства 

ІІІ 
  

1.2
. Напрям: 

Економік
а автом-
обільного 
транспорт
у 

Тямучий 
інвестор 

Орєхова 
К. В. 

7.     
Данілець Д. 
О., 
8.     
Долішній В. 
С. 

4. Управління 
іноземними 
інвестиціями на 
підприємстві 

І     

  
Бісквіт 
фінанси 

Орєхова 
К. В. 

9.     
Захарова А. 
І., 
10. Царенко 
М. В. 

5. Управління 
ефективністю 
фінансової діяльності 
підприємства 

ІІ     
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Бізнес 
розвиток 

Орєхова 
К. В. 

11. Ойемаде 
Б. Т., 
12. Ойемаде 
К. Т. 

6. Бізнес-планування 
розвитку підприємства ІІІ     

2.         
Банківськ
а справа 

(52) 

Необанки 
ФінТех 

Вядрова 
Н. Г. 

13. 
Ткаченко Л. 
І. 

7. Модель необанкінгу в 
українському 
банківському просторі 

І   ННІ 
«Каразінськи
й 
банківський 
інститут» 
ХНУ 

ім. В.Н. 
Каразіна 

3.         
Економік
а бізнесу 

(33) 

Кошти 
стабільність 

Головко 
О. Г. 

14.  
Бородіна Є. 
О. 

8. Управління 
грошовими коштами 
підприємства для 
досягнення його 
фінансової стабільності 

І   Поліський 
національни
й університет 

Бульвар 
Старий, 7, м. 
Житомир, 
10008 

Прибуток  
АТП 

Головко 
О.Г. 

15.  Власова 
В.В. 
16.  Притико 
А.Р. 

9. Управління 
прибутковістю 
підприємства 

ІІ   

Фінансовий 
стан 

Гнип Н. 
О. 

17. 
Горбунова 
Ю.О. 
18. 
Водолазська 
І.С. 

10. Оцінка фінансового 
стану підприємств та 
його покращення 

ІІІ   

4.         
Страхува
ння 

(54) 

Цифрові 
технології 

Гнип 
Н.О. 

19. 
Карпішина 
А. Р. 

11. Трансформація 
ринку страхових послуг 
України в умовах 
глобалізації та розвитку 
цифрових технологій 

І   Миколаївськ
ий 
національни
й аграрний 
університет 

Вул. Георгія 
Гонгадзе, 9, 
м. Миколаїв, 
54020 

5.         Управлін
ня 
фінансов
о-
економіч
ною 
безпекою 
(55) 

Всесвіт 
бюджету 

Галич 
Р. В. 

20. Данілець 
Д. О., 
21. 
Коротких О. 
Е. 

12. Організаційно-
управлінська діяльність 
фіскальних органів на 
шляху забезпечення 
фінансово-економічної 
безпеки 

І   Національни
й університет 
«Львівська 
політехніка» 
Вул. С. 
Бандери, 12, 
м. Львів, 
79013 
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6.         
Управлін
ня у сфері 
економіч
ної 
конкурен
ції 

(58) 

Управління 
потенціало
м 

Головко 
О. Г. 

22. Ігнатова 
Д. О., 
23. Гладка 
Ю. О. 

13. Управління 
фінансовим потенціалом 
підприємства 

І   Полтавська 
державна 
аграрна 
академія 

Вул. 
Сковороди, 
1/3, м. 
Полтава, 
36003 

ЧЛЕН АК 

Кредитуван
ня 

Гнип Н. 
О. 

24. 
Кононович 
А. М., 
25. Бородіна 
Є. О. 

14. Особливості 
кредитування суб’єктів 
малого підприємництва 
в сучасних умовах 

ІІІ   

7.         
Фінансов
а безпека 

(43) 

Фінансова 
безпека 

Орєхов
а  К.В. 

26. Бородіна 
К. О. 

15. Стратегічні 
орієнтири підвищення 
фінансової безпеки 
підприємства 

І   Університет 
банківської 
справи 

Вул. 
В'ячеслава 
Чорновола, 
61, м. Львів, 
79019 

8.         
Економік
а 
підприєм
ства 

(34) 

Бізнес-план Гнип Н. 
О. 

27. 
Водолазська 
І. С., 
28. 
Горбунова 
Ю. О. 

16. Бізнес-план як 
складова фінансового 
планування підприємств 

І   Київський 
національни
й університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
Вул. 
Володимирсь
ка, 60, м. 
Київ, 01033 

 

 Членство у конкурсних комісіях: 

На протязі 2021-2022 н.р. викладачі кафедри виступали членами конкурсних та апеляційних комісій 
на таких конкурсах: 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей: 
1.  Головко О. Г. – член конкурсної комісії за галуззю знань «Автомобільний транспорт» за 
напрямом «Транспортне підприємництво» (Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет); 
2.  Головко О. Г. – член апеляційної комісії за галуззю знань «Управління у сфері економічної 
конкуренції» (Полтавська державна аграрна академія). 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт: 
1.    Азаренкова Г. М. – член журі VII Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 
«Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (ДВНЗ «КНЕУ ім.. 
Вадима Гетьмана». 
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І. Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Соціально відповідальне ведення бізнесу – 
складова сталого розвитку» 

Восени 2021 здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою 
«Банківська справа та фінансовий консалтинг» прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі 
наукових робіт «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку». 

Організаторами конкурсу виступали: Центр перспективних досліджень і співробітництва з прав 
людини у сфері економіки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені 
В.К. Мамутова Національної академії наук України». 
Співорганізаторами конкурсу були: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, Донецький науковий центр НАН України та МОН України, громадська організація 
«Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення». 
Основною метою конкурсу була підтримка обдарованої молоді та створення умов для її творчого 
зростання, зокрема шляхом заохочення до науково-дослідної роботи з проблематики соціального 
відповідального ведення бізнесу. 

За результатами оцінювання конкурсних робіт здобувачі були нагороджені дипломом та грамотами: 
1.       Погореленко А. К. Соціально відповідальне ведення бізнесу: значення та напрями для 
забезпечення сталого розвитку України (науковий керівник: Швидка О. Б.). Нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня. 
2.       Паншин В. Соціально-відповідальне ведення бізнесу Як основа гармонізації підприємницьких 
відносин (науковий керівник: Галич Р. В.). Нагороджений грамотою. 
3.       Коротких О., Василенко В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова частина його 
конкурентоспроможності (науковий керівник: Галич Р. В.). Здобувачі нагороджені грамотою. 

  

 ІІІ. Конкурс «Кращий за професією» 

У 2021-2022 н.р. кафедральний конкурс «Кращий за професією» відбувся в рамках IV-ого загально 
університетського конкурсу молодих підприємців «WINTER STARTUP SESSION – 2021», 

17 грудня 2021 року під керівництвом Азаренкової Г. М., зав. кафедри банківського менеджменту 
та фінансових технологій, д.е.н., проф., та Орєхової К. В., доцента кафедри банківського 
менеджменту та фінансових технологій, к.е.н., доц., здобувачі першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Банківська справа та 
фінансовий консалтинг», прийняли активну участь у IV-ому загальноуніверситетському конкурсі 
молодих підприємців «WINTER STARTUP SESSION – 2021». 

19 команд представили різні вищі учбові заклади України та різні факультети Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Команди презентували свої бізнес-ідеї, продемонстрували креативність, підприємницькі здібності 
та знання щодо розробки стартапів. Це дало змогу за результатами підрахунків балів, які були 
виставлені членами журі, визначити такі місця у конкурсі: 

І місце. ЮНІОРИ (фітнес комплекс, як місце для фізичного розвитку та духовного комфорту людей 
з особливими можливостями). Команда: Данілець Д., Долішній В., Шевцов С. отримала диплом І-
ого ступеня. 
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ІІ місце. Hush (стартап, спрямований на підтримання чистого середовища з метою створення 
шоперів, які є результатом переробки шкідливих відходів). Команда: Бородіна К,, Бородіна Є., 
Царенко М., Захарова А. отримала диплом ІІ-ого ступеня. 

ІІІ місце. Everwood (по виготовленню, продажу та доставці корисних солодощів з натуральних 
продуктів). Команда: Їжаченко В., Деревянко М. отримала диплом ІІІ-ого ступеня. 

За результатами конкурсу команди були нагороджена призами та цінними подарунками. 

 IV. Конкурс молодих підприємців «WINTER STARTUP SESSION» 

У 2021-2022 н.р. навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами», 
розроблений YEP – мережею академічних стартап інкубаторів, запроваджено в навчальний процес 
ННІ «Каразінський банківський інститут» як міждисциплінарну дисципліну для підготовки  
студентів 11 факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а саме: 
біологічний, економічний, іноземних мов, історичний, математики та інформатики, міжнародних 
економічних відносин та туристичного бізнесу, фізичний, хімічний, ННІ «Каразінська школа 
бізнесу», ННІ Комп’ютерної фізики та енергетики, ННІ «Каразінський банківський інститут». 

17 грудня 2021 року на платформі Google Meet 6 команд Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна під керівництвом Азаренкової Г. М., зав. кафедри банківського бізнесу та 
фінансових технологій, д.е.н., проф., та Орєхової К. В., доцента кафедри банківського менеджменту 
та фінансових технологій, к.е.н., доц., прийняли активну участь у IV-ому 
загальноуніверситетському конкурсі молодих підприємців «WINTER STARTUP SESSION – 2021», 
який проводив Startup Club в межах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Конкурс молодих підприємців відбувся в рамках Всеукраїнського проекту «Підприємницький 
університет» (ініціатива проекту YEP, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка 
України», Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України, 
Ukrainian Startup Fund). 

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти презентували свої бізнес-ідеї, 
продемонстрували креативність, підприємницькі здібності та знання щодо розробки стартапів. Це 
дало змогу за результатами підрахунків балів, які були виставлені членами журі, визначити за 
результатами Конкурсу 6 призових місць: 

І місце – два дипломи; 

ІІ місце – один диплом; 

ІІІ місце – три дипломи. 

За результатами конкурсу здобувачі були нагороджені призами та цінними подарунками. 

  

V. Конкурс студентських проєктів «Молоді та здібні» 

20 травня 2022 р. відбувся Конкурс студентських проєктів «Молоді та здібні», метою якого було: 
розкриття вміння проходити шлях від народження банківської бізнес-ідеї до її практичного 
втілення, показати вміння працювати в команді, врахувати досвід банкірів-практиків у своїй 
майбутній професії та продемонструвати роботодавцям набуті компетенції. 

До складу журі ввійшли: 
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Самородов Б. В., д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту «Каразінський 
банківський інститут» Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; 

Азаренкова Г. М., д.е.н., професор, зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій; 

Вядрова Н. Г., к.е.н., доцентка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій; 

Жилін С., регіональний директор Східного макро-регіону з МСБ АТ КБ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк»; 

Калинін О., директор відділення АТ КБ «Приватбанк» (м. Харків), випускник інституту; 

Медведєв М. М., заступник начальника Північно-Східного регіонального департаменту ПАТ 
«БАНК ВОСТОК», випускник інституту; 

Рябец О., керівник Департаменту розробки систем клієнтських даних та CRM Дирекції по роботі з 
даними Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (м. Дніпро); 

Титарь А., керуючий відділенням АТ «Ощадбанк» Харківська філія; 

Шихова Т., менеджер Департаменту Роздрібного бізнесу Північно-Східного макрорегіонального 
управління АТ КБ «Приватбанк». 

У заключній частині конкурсу проведено інтерактивне анкетування «Портрет сучасного 
банківського працівника», до якого долучились усі учасники конкурси та присутні, та окреслили 
основні знання, вміння та особисті якості, якими має володіти працівник банку, а також сформували 
портрет сучасного банківського фахівця. 

Переможцями конкурсу стали: 

І місце: команда «Розмінний термінал», група АФ-41Б-1: Паншин В. С., Коротких О. Е. 

ІІ місце:  команда «Банк криптовалют», група АФ-41-1 : Коломієць Д. О., Нефьодова Г. Ю., Олійник 
Д. В., Василенко В. Ю. 

ІІІ місце: команда «Депозит Забудова» група АФ-31Б Водолазька І. С. 

  

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ, ВІДГУКИ НА АВТОРЕФЕРАТИ, 
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 

  
1. Орєхова К. В. Опанування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (галузь знань 07 «Управління та 
адміністрування»). Гушло Ю. Ю., тема дисертації: «Науково-методичні засади стратегічного 
управління фінансами банку в умовах невизначеності» (03 червня 2021 р.) 
 

Науковий клуб «Financial and banking life» 

 Відповідно до плану роботи студентського наукового клубу у 2021-2022 н.р. проведено сумісні 
робочі засідання та виконано ряд завдань, а саме: 
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- Оновлено склад членів клубу за результатами роботи та поповнено його здобувачами освіти 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх ступенів «бакалавр» та 
«магістр». Керівником клубу є студент 4 курсу групи АФ-41 Б Володимир Паншин. 
- Прозвітовано членами клубу про результати організаційної та науково-дослідної роботи: 
написання науково-дослідних робіт студентів для участі в конкурсах різного рівня; участь у 
науково-практичних конференціях; написання сумісних статей. 
- Прийнято участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів 
«Наукові дослідження молоді з проблем европейської інтеграції» (відповідна секція). 
- Продовжено співпрацю з клубом випускників. 
- Проведено підсумкове засідання студентського наукового клубу «Financial and banking life», 
визначено позиції у рейтингу кращих студентів з наукової роботи за підсумками діяльності в 
навчальному році, складено перспективний плану роботи клубу. 

Звіт про засідання наукових семінарів 

За 2021-2022 н.р. проведено 8 наукових семінарів. На них обговорювалися такі проблемні питання: 

Дата Проблемні питання 

04.09.2021 Обговорення основних напрямів наукової роботи кафедри на 2021-2022 
н.р., а саме розгляд: 
─ плану наукової діяльності викладачів кафедри; 
─ плану наукової діяльності студентського наукового товариства 
«Financial and banking life»; 
─  плану підготовки студентів до участі у конкурсах наукових робіт; 
─ план роботи наукового семінару кафедри. 

25.11.2021 Розгляд сценарію та завдань до конкурсів «Кращий за професією» та 
«Молоді та здібні», поглиблення наукової складової у конкурсних 
роботах студентської молоді. 

27.12.2021 Обговорення стану підготовки студентів до конкурсів наукових робіт 
(Інститутського конкурсу наукових робіт – І-ого етапу І-го туру та 
Університетського конкурсу – ІІ-ого етапу І-го туру). 

27.01.2022 Обговорення стану підготовки студентів до участі у Міжнародних, 
Всеукраїнських та Регіональних конкурсах наукових робіт (ІІ тур). 

23.02.2022 Обговорення проміжних результатів наукової діяльності викладачів 
щодо підготовки наукових статей, тез доповідей, колективних 
монографій. 

29.03.2022 Про стан підготовки студентських наукових робіт до студентської 
науково-практичної конференції на базі інституту та кафедрального 
конкурсу: «Краща студентська наукова робота» в рамках Тижня науки. 

25.04.2022 Стан наповнення репозитарію 
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25.05.2022 Обговорення річних звітів: 
- про виконання наукової роботи викладачів кафедри і публікації 
наукових статей, тезисів, монографій за рік; 
- про результати діяльності студентського наукового товариства 
«Financial and banking life» 

  

Проведення наукових семінарів сприяло розвитку наукової діяльності викладачів кафедри на 
протязі 2021-2022 н.р. Це підтверджується показниками, представленими в табл. 

  

Таблиця 

Показники розвитку наукової діяльності за 2021-2022 н.р. 

Показник Кількість, од. Показник Кількість, од.   

2018/2
019 

2019/2
020 

2020/2
021 

2021/2
022 

2018/2
019 

2019/2
020 

2020/2
021 

2021/2
022 

Освітньо-
професійні 
програми 

3 2 2 2 Тези 
доповідей 
на 
українськи
х 
конференц
іях 

34 31 34 38 

Науково-
дослідні 
роботи 

2 3 - - Тези в 
закордонн
их 
виданнях 

2 8 3 3 

Аспіранти 9 10 - - Опануванн
я 
дисертацій 

1 4 5 1 

Докторант
и 

2 1 - - Відгуки на 
авторефер
ати 

11 10 12 - 

Монографії 5 4 2 - Рецензува
ння 

1 1 2 - 
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монографі
й 

Навчальні 
посібники 

1 1 - - Рецензува
ння 
навчальни
х 
посібників 

1 1 2 - 

Підручник
и 

0 0 - - Рецензува
ння 
наукових 
статей 

1 1 - - 

Статті у 
видання, 

які 
включені 

до 
міжнародн

их 
наукометри

чних баз 
даних Web 
of Science, 

Scopus 

8 8 6 1 Перемога у 
Всеукраїнс
ьких 
конкурсах 
студентськ
их 
наукових 
робіт 

7 5 8 Осінь 
2022 

Статті в 
закордонни
х виданнях 

3 3 3 4 Перемога у 
міжнародн
их 
конкурсах 
студентськ
их 
наукових 
робіт 

2 1 1 Осінь 
2022 

Статті у 
фахових 
виданнях 

19 20 12 7           

  

Таким чином, у 2021-2022 н.р. план засідання наукових семінарів виконано. Наступним завданням 
є розроблення плану засідання наукових семінарів на 2022-2023 н.р. та забезпечення подальшого 
розвитку наукової діяльності. 
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НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО 
ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА 

НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК 

  З 2017 року на базі Інституту функціонує Північно-Східний регіональний Центр Академії 
економічних наук України, який очолює директор Інституту Самородов Борис Вадимович,  академії 
економічних наук України, д.е.н., професор. Азаренкова Г.М. є також Академіком АЕН України. 

Метою діяльності Центру є участь у створенні ефективної індустріальної політики України; 
робота по впровадженню промислової складової розвитку економічного потенціалу країни, нових 
активних  форм ведення бізнесу; розробка пропозицій по виведенню економіки України з кризи 
шляхом реалізації курсу реформ; відродження міжнародної діяльності України на основі  нової 
індустріальної політики; забезпечення залучення ефективних інвестицій замість кредитів; розробка 
проектів, направлених на стабілізацію державних фінансів, оздоровлення банківської системи, 
спрощення схем регулювання та стимулювання конкуренції, розробка рекомендацій для усіх рівнів 
державного керівництва; дослідження проблем прогнозування та стратегічного розвитку 
вітчизняної економіки та ліквідації її структурних диспропорцій; участь у розробці та виконанні 
державних цільових програм; впровадження спільно створених наукових праць; навчання членами 
академії вітчизняних та зарубіжних студентів; проведення постійно діючих семінарів, круглих 
столів, майстер-класів, тренінгів, симпозіумів; створення та управління діяльністю регіональних 
фінансових систем; розробка та публікування монографій, підручників, навчальних посібників, 
методик та методологій. 

Починаючи з 2007 року кафедра продовжувала наукове співробітництво з Науково-
дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України.  З 2021 підписано договір між 
ХНУ імені В.Н. Каразіна та Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН 
України. Відповідальними за координацію взаємодій визначена кафедра. 

Основним напрямом діяльності залишаться проведення спільних наукових досліджень, 
публікація монографій, наукових статей (науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ»), участь 
у наукових конференціях. 

 

ЦІЛЬ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ НА 2022-2023 н.р. 

Ціллю наукової діяльності кафедри на 2022-2023 н.р. є забезпечення ефективного розвитку 
наукових напрямів і покращення показників ефективності наукової діяльності. 

Основними завданнями кафедри є: 
− збільшення кількості публікацій (не менше 1 статті, поданої для проходження рецензування до 

редакційної колегії, для кожного науково-педагогічного працівника на рік); 
− збільшення кількості публікацій, опублікованих та включених до наукометричних баз, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України (МОН) за рік; 
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− покращення структури наукових публікацій за рахунок збільшення публікацій у зарубіжних 
періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку, у 
фахових наукових виданнях України категорії Б; 

− підвищення рівня цитування наукових праць науково-педагогічних працівників кафедри у 
виданнях, включених до провідних міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН 
України – Scopus та WebofScience; 

− отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів, 
авторських свідоцтв), отриманих у результаті виконання наукових досліджень; 

− збільшення обсягів та диверсифікації джерел фінансування наукової та науково-дослідної 
діяльності, у т.ч. за рахунок отримання базового фінансування із загального фонду державного 
бюджету, залучення грантового фінансування, надання платних послуг і отримання доходів за 
об’єктами авторського права; 

− покращення стану апробації одержаних результатів у процесі дослідження актуальних наукових 
проблем, упровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність та освітній 
процес (не менше 1 впровадження за кожною науково-дослідною роботою); 

−  згідно Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та враховуючи 
актуальні напрями у сфері розвитку науки та суспільного життя за секціями: 2. Кількісні методи 
в економіці та 3. Фінанси, грошовий обіг і кредит, – прийняти участь у конкурсному відборі 
проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів 
державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів 
вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040); 

− підвищення якості кадрового складу науково-педагогічних працівників шляхом  захисту 1 
докторської дисертаційної роботи (Орєхова К.В.). 

 
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

УНІВЕРСИТЕТУ НА 2020-2025 РОКИ. 
 

У рамках Стратегії  розвитку університету на 2019-2025 роки кафедрою заплановані наступні 
заходи: 
Університетська наука 
- Брати активну участь у підвищенні конкурентоздатності університетської науки в 
масштабі європейського та світового академічного простору; 
- сприяти своєчасному захисту дисертацій; 
- долучатися до визначення критеріїв ефективного стимулювання наукової діяльності 
викладачів, даючи свої пропозиції керівництву інституту. 
Освітня діяльність: 
- забезпечити втілення компетентнісного та студентоцентричного підходу в освітній 
процес; 
- проводити роботу з вдосконалення програм адаптації першокурсників з метою 
втілення студентоцентричного підходу, надаючи пропозиції керівництву інституту, університету, 
органам студентського самоврядування; 
- активізувати профорієнтаційну роботу із залученням нових форм європейського 
зразку, зокрема з використанням інформаційних інтернет-мереж; 
- сприяти підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності всіх учасників 
освітнього процесу. Розробити заходи щодо підвищення інформаційно-комп`ютерної 
компетентності викладачів; 
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- забезпечити наявність сертифікатів з іноземної мови рівня В2 не менше 50% 
викладачів; 
- втілювати в освітній процес сучасні психолого-педагогічні технології навчання на 
основі закордонного досвіду; 
- проводити щорічний аналіз студентського моніторингу якості навчання і корегувати 
згідно до нього освітньо-виховну роботу кафедри, розробити відповідні заходи; 
- забезпечити моніторинг та оновлення існуючих освітніх програм на основі 
європейського досвіду і міжнародних стандартів; 
- розробка та сертифікація електронних (дистанційних) навчальних  курсів, зокрема 
магістерського рівня підготовки. 
Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році: 
- забезпечити ефективне виконання  існуючих (перезаключити їх) договорів про 
міжнародне співробітництво та подальше розширення і пошук нових партнерів; 
- розширювати міжнародне співробітництва, у тому числі за рахунок нових договорів 
з університетами Європи; 
- підтримувати зв'язок із випускниками, які працюють за кордоном; 
-  продовжити роботу з міжнародної академічної мобільності студентів та викладачів з 
університетами  Болгарії, Латвії, Литви; 
- пошук та участь у міжнародних грантових програмах. Забезпечити стимулювання 
участі викладачів та науковців кафедри у міжнародних грантових програмах; 
- на сайті інституту та кафедри оперативно оновлювати інформацію про освітні 
програми кафедри для залучення іноземних студентів тощо, зокрема англійською мовою. 
Університетський менеджмент у 2025 році: 
- брати участь у популяризації серед студентів кращих університетських традицій за 
рахунок планування і проведення кураторських годин; 
- сприяти оптимізації управлінських рішень у роботі кафедри та впровадженню 
електронного документообігу тощо; 
- сприяти професійному зростанню викладачів та співробітників кафедри, підвищенню 
рівня володіння іноземною мовою, забезпечуючи постійне підвищення кваліфікації, в т.ч. за 
кордоном.  
 
Побажання керівництва інституту щодо діяльності у 2022-2023 н.р. 
Забезпечити набір студентів, проводити підготовку фахівців у відповідності до європейських та 
світових норм і стандартів, підвищуючи для цього науковий та методичний рівень викладачів та 
співробітників, оновити освітні програми. 
Розширення та пошук нових можливостей для публікації наукових статей у журналах, що 
індексуються у наукометричних базах. 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2022-2023 н.р. ПЕРЕДБАЧАЮТЬ: 
 
1. Підвищення якості  кадрового складу науково-педагогічних працівників шляхом захисту 1 
докторської дисертаційної роботи (Орєхова К.В.)  
2. Розробку проектної заявки на тему держбюджетного фінансування. Пошук 
госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення комерціалізації наукових досліджень. 
3. З метою забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг  здійснення:  
 розробки та/або оновлення і розміщення на платформі Moodle  навчального контенту усіх 
навчальних дисциплін з елементами інтерактивного навчання для дистанційної форми навчання. 
 Залучення роботодавців та стейкхолдерів до освітнього процесу в рамках викладання 
окремих навчальних дисциплін, індивідуальної роботи студентів (бізнес-тренінги, кейси) та 
засідань наукового клубу. 
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4. Продовжити практику узгодження з роботодавцями та стейкхолдерами Освітньо-
професійних програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», тем 
кваліфікаційних магістерських робіт, а також проведення виїзного захисту кваліфікаційних 
магістерських робіт на базах практики, у т.ч. за замовленою тематикою та захисту на англійській 
мові. 
5. З метою підвищення наукового рівня та міжнародного визнання, науково-педагогічним 
працівникам кафедри забезпечити публікацію статей у виданнях, що входять до наукометричних 
баз даних Scopus, Web of Science, Участь у наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, 
симпозіумах тощо, в тому числі, міжнародних 
6. Забезпечити проведення заходів Всеукраїнського рівня (за дозвілом МОНу): олімпіади з 
банківської справи та конкурсу студентських наукових робіт з банківської справи. 
 
Побажання керівництву інституту: 
Беззаперечно дотримання засад демократії і рівності прав кафедр та викладачів у відповідності 
до Статуту та Кодексу цінностей Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
та вимог положення «Про організацію освітнього процесу в Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна».  
Об’єктивне, неупереджене та «прозоре» оцінювання результатів роботи кафедри та її 
співробітників, на основі чого формування рейтингу результатів роботи. 
Облік та аудит контингенту студентів усіх форм навчання кафедри для визначення та 
перерахунку ставок науково-педагогічних працівників. 
 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри 
Протокол № 13 від “30” червня 2022 р. 
Завідувач кафедри                                                                    Галина АЗАРЕНКОВА 
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	МЕТОДИЧНА РОБОТА
	◙ Згідно з робочими  навчальними планами бакалавру та магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» викладачами кафедри були розроблені робочі програми навчальних дисциплін:. Антикризовий фінансовий менеджмент; Спецкурс за виб...
	◙ Протягом навчального року згідно плану було підготовлено пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисциплін «Банківський менеджмент» (Кочорба В.Ю.), та здійснено аналіз отриманих результатів.
	◙ Протягом навчального року підготовлено презентації з дисциплін: Страхування; Фінанси підприємств; Аналіз банківської діяльності; Банківська система (рівень В - Банківські операції").
	◙ Оновлено інформацію про кафедру на сайті інституту та наповнення сторінки кафедри у фб (Оніщенко І.О.)
	◙ Оновлено та розміщено протягом навчального року навчально-методичні розробки викладачів на платформі MOODLE.
	◙ Створено дистанційний курс, що відкритий для доступу студентів з дисциплін: Бізнес фінанси (рівень С - Бізнес планування) (Орєхова К.В.); Бізнес фінанси (рівень D - Фінанси малого бізнесу) (Орєхова К.В.).
	◙ Створено, змістовне і дидактичне наповнення дистанційного курсу та його сертифікація з дисциплін: Фінанси підприємств (Гнип  Н.О.), Ризик менеджмент у банку (Кочорба В.Ю.).
	◙ 7 травня 2022 року д.е.н., професором кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Погореленко Н.П. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп 1...
	◙ 7 грудня 2021 р. в рамках Тижня кар’єри кафедри під керівництвом зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., професора Азаренкової Г.М. відбувся практичний семінар “ Вступ до фаху” для здобувачів 1 курсу освітньо-професійної ...
	◙ 27 листопада 2021 року к.е.н.,  доцентом кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Кочорба В.Ю. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Банківський менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ...
	◙ 09 листопада 2021 р. зав. кафедри, д.е.н., професором  кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Азаренковою Г.М. відбувся он-лайн практичний семінар з дисципліни “Вступ до фаху” для здобувачів 1 курсу освітньо-професійної програми «Банк...
	◙ 22 жовтня 2021 року, к.е.н., доценом кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Гнип Н.О. проведено відкрите он-лайн лекційне заняття з дисципліни «Страхування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АО-31Б, АМ-31...
	◙ 28 вересня 2021 р. на заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП "Банківська справа та фінансовий консалтинг" з дисципліни «Вступ до фаху» (викладач: д.е.н., професор, завідувач кафедра банківського бізнесу та фінансов...
	◙
	◙ Протягом року проведено методичні семінари, а саме:
	◙ За результатами методичної роботи науково-педагогічними працівниками за 2022-2022 н.р. було підготовлено 61 розробки  та 24 комплектів екзаменаційних білетів:
	З яких найважливіші розробки навчально-методичних матеріалів :
	ОСВІТНЯ ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
	2. Інформація про участь у міжнародних проектах
	ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
	У рамках реалізації плану заходів щодо впровадження дистанційного навчання та новітніх інформаційних технологій за звітний рік викладачами кафедри були отримані наступні здобутки.
	Для дистанційного навчання викладачі кафедри використовували сервер «Дистанційне навчання». Крім того, в навчальному процесі використовувались соціальні мережі та платформи: Moodle, Google Meet, Messenger, Skype, Viber, Telegram, Zoom, Facebook.
	На сайті «Дистанційне навчання» протягом року викладачі кафедри створювали та вдосконалювали дистанційні курси, наповнювали навчально-методичним забезпеченням (НМЗ) дистанційні курси-ресурси для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «бакалавр» та «м...
	Протягом навчального року: створено дистанційний курс, що відкритий для доступу студентів з дисциплін: Бізнес фінанси (рівень С - Бізнес планування) (Орєхова К.В.); Бізнес фінанси (рівень D - Фінанси малого бізнесу) (Орєхова К.В.); створено, змістовне...
	Крім того створювались та підтримуються спеціальні освітні проекти. Серед них: підготовчі дистанційні курси до вступу бакалаврів в магістратуру; робота екзаменаційних комісій підсумкової атестації магістрів та бакалаврів.
	Всього на кафедрі на серверах дистанційного навчання розміщені навчальні ресурси до 45 дисциплін, в тому числі для освітнього рівня «бакалавр» - 25, для освітнього рівня «магістр» - 20. Всі курси розроблені виключно викладачами кафедри. Напрями, за як...
	Стан розробки дистанційних курсів регулярно обговорювався на засіданнях і методичних семінарах кафедри, Вченої раді інституту та Університету.
	Наявність навчальних ресурсів в онлайн доступі практично по усіх дисциплінах дозволило без суттєвих перешкод здійснювати навчальний процес в умовах карантину, який був введений в Україні з причини вірусної інфекції COVID-19 та воєнного стану в країні.
	Протягом навчального року  викладач кафедри пройшов стажування :
	ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
	◙ Ректорський контроль знань було проведено для групи студентів освітнього ступеня «магістр» вибіркового блоку 2 «Банківська справа» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» було проведено ректорську контрольну роботу з дисципліни...
	Тестові питання стосувались основ банківського менеджменту, організаційної структури банку та  правил дотримання корпоративної етики в банку, організації внутрішнього контролю в банку як дієвого інструменту банківського менеджменту, процесу здійснення...
	Отримані результати з ректорського контролю знань з дисципліни «Банківський менеджмент» були включені до поточного контролю при виставленні підсумкової оцінки з курсу. Якість навчання складає 62,5%. Абсолютна успішність – 62,5%
	АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ
	Кваліфікаційний іспит за спеціальністю 072 відбувся у червні 2022 року на денній та заочній формах навчання. Екзаменаційні комісії № 64 та 65. Програма кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищо...
	Програма кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищої освіти «бакалавр» вибіркова компонента «Банківська справа» складена своєчасно та містить у собі такі складники: загальні положення (мету, хар...
	Екзаменаційні білети складені у відповідності з діючими вимогами:
	- в достатній кількості;
	- завдання в екзаменаційних білетах охоплюють усі програмні теми зазначених дисциплін;
	- враховують зміни в практичній діяльності економічних агентів: підприємств, фінансових установ (банківських та небанківських);
	- завдавання, що наведені в екзаменаційних білетах носять ситуативно-проблемний характер.
	Загальний рівень підготовки здобувачів відповідає вимогам зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищої освіти «бакалавр».
	Здобувачі в достатньому обсязі оволоділи теоретичним матеріалом, мають практичні навички щодо управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів економічних агентів в умовах турбулентності економіки України. Також вони отримали на...
	Здобувачі вищої освіти рівня вищої освіти «бакалавр» можуть аналізувати досліджуваний матеріал, робити обґрунтовані управлінські висновки та намагаються аргументовано формулювати свою точку зору.

	Труднощі виникали при складанні ґрунтовних висновків до практичних завдань, при розкритті фінансових операцій на фондовому ринку, фінансових послуг з цінними паперами. Також слід відмітити, що здобувачі допускають неточності при відповідях на тестові ...
	Результати кваліфікаційного іспиту за спеціальністю свідчать, що більшість здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» показали достатній рівень як теоретичної, так і практичної підготовки.
	До кваліфікаційного іспиту за спеціальністю допущено 15 студентів (вибіркова компонента «Фінанси»), які успішно його здали (табл.).
	До кваліфікаційного іспиту за спеціальністю допущено 15 студентів (вибіркова компонента «Банківська справа»), які успішно його здали (табл.).
	Підвищення рівня якісної успішності здобувачів пов’язане з посиленням контролю за їхньою діяльністю в міжсесійний період шляхом проведення інтерактивного спілкування та тестування на платформі Moodle та з використанням програмного забезпечення Zoom.
	Наведені дані свідчать, що рівень якісної успішності здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» відповідає нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України.
	Частина здобувачів недостатньо володіють практичними навичками. Керівництво установ, де студенти проходять практичну підготовку не завжди створює належні умови для їхнього навчання.
	Застосування передових форм та методів, практична спрямованість, використання сучасних технічних засобів навчання.
	Платформа Moodle та програмне забезпечення Zoom дали можливість підготувати фахівців на відповідному сучасним вимогам рівні.
	3 метою подальшого поліпшення навчального процесу необхідно продовжити процес удосконалення системи організації самостійного вивчення здобувачами нового нормативного та інструктивного матеріалу, активізації тестового контролю знань, а також посилення ...

	ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ
	Студенти першого курсу освітнього ступеня «магістр» навчалися в масових відкритих онлайн курсах на платформі Prometheus (https://prometheus.org.ua). З ініціативи проф. Г.М. Азаренкової у рамках навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»,11 студенті...
	Згідно з Листом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 17.08.2020 № 0901-11/15 навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами», розроблений YEP – мережею академічних стартап інкубаторів запровадже...
	За результатами вивчення курсу викладачі кафедри та здобувачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» (вересень-грудень 202...
	В рамках вивчення дисциплін «Інвестування» та «Фінансовий ринок» за ініціативою викладачів  кафедри Орєхової К. В., Майбороди А. В. протягом ІІ семестру здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АФ-21Б, АФ-41Б-І, АФ-41Б-ІІ при вивченн...
	Деякі здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи АФ-21Б при вивченні дисципліни «Інвестування» за ініціативою доцента  кафедри Орєхової К. В. проходили он-лайн курс «Етика фінансів та інвестицій», створений Асоціацією інвестиційних пр...
	При вивченні дисципліни «Бізнес фінанси (рівень D – Фінанси малого бізнесу) за ініціативою доцента  кафедри Орєхової К. В. здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи АФ-41Б-ІІ проходили он-лайн курс «Як будувати бізнес он-лайн», який ...
	При вивченні дисципліни «Бізнес фінанси (рівень С – Бізнес-планування) за ініціативою доцента  кафедри Орєхової К. В. здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи АФ-41Б-ІІ проходили он-лайн курс «Фінансова грамотність для підприємців»,...
	В рамках вивчення дисципліни «Інвестування (рівень В – Проектне фінансування)» під керівництвом доцента кафедри Кочорби В.Ю. 4 студенти групи АФ-41Б-ІІ пройшли онлайн навчання за програмою дистанційного навчання Prometheus в рамках вивчення курсу «Осн...
	В рамках вивчення дисципліни «Державні фінанси» під керівництвом доцента кафедри Кочорби В.Ю.:
	- 4 студенти групи АФ-31Б-ІІ через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, пройшли  навчання за програмою: «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти», наданий проектом «ЄС для підсилення державних фінансових систе...
	- 4 студенти групи АФ-31Б-ІІ через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, пройшли  навчання за програмою: «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування», наданий Асоціацією міст України. Отримано сертифікати.
	Після проходження навчальної, виробничої практики 60 % студенти додатково отримали сертифікати он-лайн практик від АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УКРСИББАНК».
	Протягом 2 семестру 2021-2022 н.р. були проведені заняття з дисципліни циклу практичної підготовки «Професійний бізнес-кейс» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» (викл...
	Курс дисципліни для здобувачів враховував специфіку теоретичних та практичних модулів тренінгового курсу "Як запустити кейс-клуб", що був проведений в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України" для викладачів ВНЗ, який заздалегідь про...
	Розв’язання бізнес-кейсів передбачало командну роботу, з якою здобувачі успішно впоралися та показали високий рівень фахової підготовки за висунутими заздалегідь критеріями оцінювання: обґрунтованість, практичність, креативність, презентація результатів.
	В подальшому планується залучення здобувачів кафедри до кейс-чемпіонатів, а також участь в реальних бізнес-кейсах від стейкхолдерів та роботодавців.
	В рамках конкурсу «Молоді та здібні», який було проведено20 травня 2022 р. на кафедрі банківського бізнесу та фінансових технологій, в рамках II-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фін...
	ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
	Протягом 2021-2022 навчального року профорієнтаційна робота кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій (далі – кафедра) проводилась відповідно до Плану роботи кафедри та завдань «Каразінського банківського інституту» ХНУ ім. В.Н.Каразіна (д...
	На виконання поставлених завдань на навчальний рік, співробітниками кафедри було здійснено:
	-    Особисте відвідування і налагодження співпраці в різних формах з 6 навчальними закладами середньої освіти і 2 закладами передвищої освіти, в тому числі за межами Харківського регіону (протягом року);
	-    Посилено роботу по залученню на навчання осіб з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.
	-    Участь у презентації Інституту в Днях відкритих дверей та  опрацювання отриманих контактів  по результатам реєстрації осіб в заходах.
	-    Проведено гостьові і відкритті заняття за участі практичних фахівців з фінансів, банківської сфери, страхування, юридичних компаній для посилення і поглиблення професійних компетенцій здобувачів.
	-    Підготовлено та проведено комплекс заходів з профорієнтаційної роботи з абітурієнтами: - фінансово-інтелектуальні ігри та вікторини з метою знайомства вищою економічною освітою, формуванням та розвитком життєво необхідних, загальних компетентност...
	-    Оновлено для здобувачів коледжів і технікумів платформу із сервісом підготовчих курсів до вступу і тестування;
	-    Проведено презентації освітніх програм і співбесіди з випускниками 1 освітнього ступеню щодо продовження навчання на відповідних програмах Інституту магістерського рівня;
	-    Підготовлено програми і підготовчі дистанційні курси для вступу бакалаврів до магістратури на освітні програми Інституту;
	-    Розширено напрямки співпраці Інституту з банківськими установами, підприємствами, організаціями в умовах воєнного стану, в тому числі зі ЗМІ;
	-    Контактування з особами по сформованим базам даних  випускників закладів освіти.
	-    Презентація освітніх програм кафедри в загальноміському заході «Ніч Науки»;
	-    Участь в акції «Монетки дітям» від НБУ та благодійного фонду «Таблеточки»;
	-    Долучення до викладання в Малому Каразінського університету для учнів закладів середньої освіти;
	-    Проведено роботу з організації турніру «Фінансова грамотність»
	-    Проведено різноформатні заходи з залученням провідних компаній і практичних фахівців для здобувачів вищої освіти в рамках Тижня кар’єри
	-    Налагоджено співпрацю з закладами середньої освіти в рамках діяльності «Мала академія наук»;
	-    Організовано та проведено конкурс «Молоді та здібні» з залученням випускників в якості членів журі
	-    Робота по розповсюдженню інформації про навчальний заклад і освітні програми в соціальних мережах;
	-    Налагодження індивідуальних контактів з потенційними абітурієнтами  в межах особистих зав’язків співробітників.
	Протягом навчального року в межах проведеної діяльності кафедри охоплено понад 300 абітурієнтів із понад 20 навчальних закладів України. Загалом профорієнтаційну роботу кафедри протягом 2021-2022 року було побудовано на принципах, що сприятимуть резул...
	НАУКОВА РОБОТА
	Сучасний стан науково-дослідної діяльності кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів розвитку наукової школи кафедри: «Наукові засади руху фінансових потоків економічних...
	Протягом року була підготовлена заявка на науково-дослідну тему на замовлення Державного бюджету: «Фінансова безпека економічних агентів як фактор забезпечення національної безпеки України». Керівник проекту: д.е.н., професор Самородов Б.В.
	Інші автори проекту: Азаренкова Г.М., д.е.н., професор; Погореленко Н.П., д.е.н., доцент; Орєхова К.В., к.е.н, доцент; Головко О.Г., к.е.н., доцент; Оніщенко І.О.,  PhD; Майборода А.В., к.е.н.!». Тема отримала 73 бала (прохідний бал склав 75 балів). Н...
	В 2021-2022 н.р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Бабенко М. В. (PhD):
	1. Тема дисертації «Управління фінансовою стабільністю банку в умовах турбулентності економіки України» за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» за галуззю знань: 07 – «Управління та адміністрування». ( науковий керівник Азар...
	В рамках основних напрямків наукових досліджень інституту професорсько-викладацький склад кафедри проводить науково-дослідну роботу за напрямками:
	1.         Тема докторської дисертації: Забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств України (докторант: Орєхова К. В.,  ). Науковий керівник - Азаренкова Г.М.
	Статті
	Статті зі студентами
	Збірник наукових праць «Фінансово-кредитні системи: Перспективи розвитку» (Financial and credit systems: prospects for development). 2021.
	Реструктуризація та реорганізація банків у сучасних умовах антикризового управління
	Управління фінансовими потоками банку в умовах турбулентності фінансового ринку
	Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем: збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 20 травня 2022 року). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. 318 с.
	Вдосконалення економіки країни: проблеми та шляхи вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 26 лютого 2022 року) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2022.
	Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку: збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 25 листопада 2021 року). 369 с.
	Тези доповіді на Щорічній міжнародній Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2021» (Україна, м. Харків, грудень 2021 року).
	Тези доповіді на Щорічній міжнародній Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2021 (Україна, м. Харків, грудень 2021 року).
	Тези доповіді на Щорічній міжнародній Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2021» (Україна, м. Харків, грудень 2021 року).
	Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем: збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 20 травня 2022 року). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. 318 с.
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	ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
	СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ
	І. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
	В табл. представлено динаміку студентських наукових робіт на Всеукраїнському конкурсі.
	Студентські наукові роботи на Всеукраїнському конкурсі
	У зв’язку з воєнним станом в Україні ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, а також Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспектив...
	Результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 н.р.
	Членство у конкурсних комісіях:
	На протязі 2021-2022 н.р. викладачі кафедри виступали членами конкурсних та апеляційних комісій на таких конкурсах:
	Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:
	1.  Головко О. Г. – член конкурсної комісії за галуззю знань «Автомобільний транспорт» за напрямом «Транспортне підприємництво» (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
	2.  Головко О. Г. – член апеляційної комісії за галуззю знань «Управління у сфері економічної конкуренції» (Полтавська державна аграрна академія).
	Міжнародний конкурс студентських наукових робіт:
	1.    Азаренкова Г. М. – член журі VII Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (ДВНЗ «КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана».
	І. Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку»
	Восени 2021 здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг» прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого роз...
	Організаторами конкурсу виступали: Центр перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».
	Співорганізаторами конкурсу були: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Донецький науковий центр НАН України та МОН України, громадська організація «Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення».
	Основною метою конкурсу була підтримка обдарованої молоді та створення умов для її творчого зростання, зокрема шляхом заохочення до науково-дослідної роботи з проблематики соціального відповідального ведення бізнесу.
	За результатами оцінювання конкурсних робіт здобувачі були нагороджені дипломом та грамотами:
	1.       Погореленко А. К. Соціально відповідальне ведення бізнесу: значення та напрями для забезпечення сталого розвитку України (науковий керівник: Швидка О. Б.). Нагороджена дипломом ІІІ ступеня.
	2.       Паншин В. Соціально-відповідальне ведення бізнесу Як основа гармонізації підприємницьких відносин (науковий керівник: Галич Р. В.). Нагороджений грамотою.
	3.       Коротких О., Василенко В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова частина його конкурентоспроможності (науковий керівник: Галич Р. В.). Здобувачі нагороджені грамотою.
	ІІІ. Конкурс «Кращий за професією»
	У 2021-2022 н.р. кафедральний конкурс «Кращий за професією» відбувся в рамках IV-ого загально університетського конкурсу молодих підприємців «WINTER STARTUP SESSION – 2021»,
	17 грудня 2021 року під керівництвом Азаренкової Г. М., зав. кафедри банківського менеджменту та фінансових технологій, д.е.н., проф., та Орєхової К. В., доцента кафедри банківського менеджменту та фінансових технологій, к.е.н., доц., здобувачі першог...
	19 команд представили різні вищі учбові заклади України та різні факультети Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
	Команди презентували свої бізнес-ідеї, продемонстрували креативність, підприємницькі здібності та знання щодо розробки стартапів. Це дало змогу за результатами підрахунків балів, які були виставлені членами журі, визначити такі місця у конкурсі:
	І місце. ЮНІОРИ (фітнес комплекс, як місце для фізичного розвитку та духовного комфорту людей з особливими можливостями). Команда: Данілець Д., Долішній В., Шевцов С. отримала диплом І-ого ступеня.
	ІІ місце. Hush (стартап, спрямований на підтримання чистого середовища з метою створення шоперів, які є результатом переробки шкідливих відходів). Команда: Бородіна К,, Бородіна Є., Царенко М., Захарова А. отримала диплом ІІ-ого ступеня.
	ІІІ місце. Everwood (по виготовленню, продажу та доставці корисних солодощів з натуральних продуктів). Команда: Їжаченко В., Деревянко М. отримала диплом ІІІ-ого ступеня.
	За результатами конкурсу команди були нагороджена призами та цінними подарунками.
	IV. Конкурс молодих підприємців «WINTER STARTUP SESSION»
	У 2021-2022 н.р. навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами», розроблений YEP – мережею академічних стартап інкубаторів, запроваджено в навчальний процес ННІ «Каразінський банківський інститут» як міждисциплінарну дисц...
	17 грудня 2021 року на платформі Google Meet 6 команд Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під керівництвом Азаренкової Г. М., зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій, д.е.н., проф., та Орєхової К. В., доцент...
	Конкурс молодих підприємців відбувся в рамках Всеукраїнського проекту «Підприємницький університет» (ініціатива проекту YEP, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і нау...
	Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти презентували свої бізнес-ідеї, продемонстрували креативність, підприємницькі здібності та знання щодо розробки стартапів. Це дало змогу за результатами підрахунків балів, які були виставлені членам...
	І місце – два дипломи;
	ІІ місце – один диплом;
	ІІІ місце – три дипломи.
	За результатами конкурсу здобувачі були нагороджені призами та цінними подарунками.
	V. Конкурс студентських проєктів «Молоді та здібні»
	20 травня 2022 р. відбувся Конкурс студентських проєктів «Молоді та здібні», метою якого було: розкриття вміння проходити шлях від народження банківської бізнес-ідеї до її практичного втілення, показати вміння працювати в команді, врахувати досвід бан...
	До складу журі ввійшли:
	Самородов Б. В., д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
	Азаренкова Г. М., д.е.н., професор, зав. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій;
	Вядрова Н. Г., к.е.н., доцентка кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій;
	Жилін С., регіональний директор Східного макро-регіону з МСБ АТ КБ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк»;
	Калинін О., директор відділення АТ КБ «Приватбанк» (м. Харків), випускник інституту;
	Медведєв М. М., заступник начальника Північно-Східного регіонального департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК», випускник інституту;
	Рябец О., керівник Департаменту розробки систем клієнтських даних та CRM Дирекції по роботі з даними Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (м. Дніпро);
	Титарь А., керуючий відділенням АТ «Ощадбанк» Харківська філія;
	Шихова Т., менеджер Департаменту Роздрібного бізнесу Північно-Східного макрорегіонального управління АТ КБ «Приватбанк».
	У заключній частині конкурсу проведено інтерактивне анкетування «Портрет сучасного банківського працівника», до якого долучились усі учасники конкурси та присутні, та окреслили основні знання, вміння та особисті якості, якими має володіти працівник ба...
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